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RESUMO 

 
A setor de seguros e planos de saúde passou por profundas transformações sendo 

um dos setores que mais cresce na economia mundial, principalmente pelo 

crescimento significativo dos custos médicos. A pandemia da covid-19, além de 

majorar essas despesas, forçou mudanças em diversas áreas alterando as atividades 

humanas e abrindo oportunidades de transformação no setor de saúde: foco no 

paciente com base em dados e novas tecnologias. Assim, a covid-19 acelerou várias 

tendências para que se tornassem parte da realidade, mas, o principal desafio é 

descobrir como criar produtos e processos para tornar o sistema de saúde mais eficaz 

e econômico, com uma saúde mais clara do ponto de vista financeiro. Este estudo 

versa sobre as startups de base tecnológica: as X-Techs (startups de base 

tecnológica) e seus modelos de negócio inovativos, analisando o setor de seguros 

saúde e planos de saúde tradicionais frente a transformação digital com a entrada de 

startups na área.Os objetivos foram definir uma nomenclatura padrão a fim de 

alcançar uma analise eficiente da linguagem empresarial das startups, identificar quais 

variáveis conduzem uma startup a ter maior eficiência operacional e longevidade, bem 

como comparar modelos de negócio na área de planos e seguros de saúde 

tradicionais com as startups deste segmento. Seu desenvolvimento foi motivado pelo 

interesse no aparecimento de startups de planos de saúde, as healthtechs, diante de 

um mercado rígido, com robustas barreiras de entrada e altamente regulamentado. 

Os resultados apontaram que os modelos de negócio inovadores, com base na 

transformação digital, as X-Techs, podem criar, entregar e capturar valor na área de 

seguros e planos de saúde frente as operadoras tradicionais, pois oferecem maior 

flexibilidade e mais oportunidade para desenvolvimento de novos produtos. O estudo 

trouxe descobertas relevantes em relação à sobrevivência das startups no contexto 

das X-Techs, nas quais não é o segmento de atuação (variável X) que leva à maior 

sobrevivência. No campo prático, a principal contribuição dos resultados é permitir 

uma análise antes de iniciar uma startup, concentrando-se nas variáveis-chave: 

público-alvo e modelo de receita, em vez de focar inicialmente no segmento de 

atuação. 

 

Palavras–chave: startup, healthtech, modelo de negócio, transformação digital, 

operadora de saúde, seguro saúde, plano de saúde. 
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ABSTRACT 

 

Health has undergone thorough changes in the last centuries and it is one of the fastest 

growing sectors in the world economy, mainly due to the impressive increase in 

expenses. The covid-19 pandemic, in addition to increasing these expenses, forced 

changes in several areas, changing human activities and opening opportunities for 

transformation in the health sector: a future centered on the patient, based on data and 

new technologies. Thus, covid-19 accelerated several trends in order to become part 

of reality, but the main challenge is to find out how to create products and processes 

to make the health system more effective and economical, with clearer health from a 

financial point of view. This study is about technology-based startups, X-Techs and 

their innovative business models, analyzing the medical insurance industry and 

traditional health insurance facing the digital transformation with the entry of startups 

in the area. The objectives were to define a standard nomenclature in order to achieve 

an efficient analysis of the business language of startups, identify which variables lead 

a startup to have greater operational efficiency and longevity, as well as compare 

business models in the area of traditional health plans and insurance with startups in 

this segment. Its development was motivated by the interest in the emergence of 

insurance startups, the insurtechs, facing a rigid market with robust barriers to entry 

and highly regulated. The results showed that innovative business models, based on 

digital transformation, the X-Techs, can create, deliver and capture value in the area 

of insurance and health plans compared to traditional operators, as they offer greater 

flexibility and more opportunity for development of new products. The study brought 

relevant findings in relation to the survival of startups in the context of X-Techs, in 

which it is not the business segment (variable X) that leads to greater survival. In the 

practical field, the main contribution of the results is to allow an analysis before starting 

a startup, focusing in the key variables: target audience and income model, instead of 

focusing initially on the business segment. 

 

Keywords: startup, healthtech, business model, digital transformation, health care, 

health insurance, health plan. 
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Income Model Modelo de receita definido para a startup, ou seja, como 
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precificação e quem pagará pelo valor. 

Literatura Cinza O que é produzido em todos os níveis do governo, 

institutos, academias, empresas e indústria, em formato 

impresso e eletrônico, mas que não é controlado por 

editores científicos ou comerciais. 
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Revisões sistemáticas que consideram 

a literatura cinza. 

Stage Estágio de desenvolvimento da startup, desde a 

concepção de uma ideia até o seu desenvomento como 

empresa consolidada. 

Target Public Público-alvo que a startup deseja alcançar. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1.1 Introdução 

 

A pandemia da covid-19 foi um marco na tomada de decisões das empresas 

no mundo inteiro envolvendo esforços em busca de respostas tangíveis. A crise 

sanitária e econômica causada pela pandemia desencadeou um comportamento 

inovador, abordando as consequências das medidas impostas pela nova realidade 

vivida pelas empresas, as quais apresentaram inúmeros desafios que buscavam 

soluções rápidas. Esses desafios imprevistos levaram a sociedade e as empresas a 

desencadear novos comportamentos, os quais necessitavam de soluções inovadoras. 

A covid-19 mudou a sociedade para além das questões de saúde e a inovação 

respondeu a essas mudanças (VERMA e GUSTAFSSON, 2020; EBERSBERGER e 

KUCKERTZ, 2021). 

A inovação é a transformação de ideias em soluções, favorecendo o 

crescimento e a relação entre pessoas, empresas e países. Tanto para empresas 

como para os países, a inovação é um fator essencial de vantagem competitiva 

sustentável, promovendo produtividade e crescimento econômico (BALBINO et al., 

2020; SARAIVA e MOREJON, 2020). Nesse cenário confuso e ansioso por mudanças 

inovadoras, com rápidas necessidades de evolução, as startups têm um papel 

importante na busca de soluções que podem fazer com que organizações tradicionais 

repensem seus modelos de negócio e explorem melhor todo o potencial tecnológico 

disponível (GHEZZI e CAVALLO, 2020; DE FARIA et al., 2021) 

A existência de um ecossistema de startups dinâmico contribui fortemente 

para sustentar a inovação, traz dinamismo e eficiência à produtividade dos setores 

industriais, facilitando a difusão do conhecimento e gerando maiores oportunidades 

de empregos de qualidade. Além disso, as startups criam demandas mediante o 

desenvolvimento de novas formas de negócios, muitas vezes para atender a 

problemas antigos, gerando soluções rápidas e fáceis de replicar (CAJUELA e 

GALINA, 2020; VALDES et al., 2020) 

Grande parte dessas soluções impulsionadas pelas startups auxiliam a 

promover a transformação digital nas empresas a partir do pensamento inovador, 

oferecendo mudanças tecnológicas para os negócios que ainda mantém o modelo 

tradicional. Por isso, as startups tornaram-se impulsionadoras da economia e 
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primordiais para a rápida adaptação exigida pela sociedade (KUCKERTZ et al., 2020; 

BREIER et al., 2021). Em geral, as startups têm sido consideradas a chave para a 

inovação rápida em crises (BESSANTet al., 2012, BESSANT et al., 2015) e na crise 

provocada pela covid-19 não tem sido diferente. 

Muitas soluções pensadas, mas longínquas da realidade, foram implantadas 

na área da saúde, durante a pandemia da covid-19, para atender as necessidades 

das empresas e a sociedade na área da saúde, como agendamentos on-line de 

consultas, consultas virtuais ou telemedicina, diagnósticos on-line, receituário on-line, 

scanners, impressoras 3D e aplicativos em saúde e bem-estar são algumas das 

transformações que a pandemia da covid-19 trouxe para o setor de saúde. 

As necessidades e as exigências da população forçaram essa mudança. A 

sociedade compreendeu que a transformação digital facilita e promove a melhoria na 

qualidade de vida, bem como os sistemas inteligentes podem contribuir para reduzir 

as desigualdades sociais, aumentar a segurança e ainda prevenir ou solucionar 

problemas oriundos das catástrofes naturais.  

A sociedade atual experimenta mudanças tecnológicas rápidas à medida que 

a economia global cresce, criando incertezas no ambiente de negócios e gerando 

desafios aos empreendedores (RIES e SALBUT, 2012; BLANK, 2013; TEECE, 

PETERAF e LEIH, 2016; COUTO, TEBERGA, CASTRO e OLIVA, 2019). Portanto, 

nosso futuro é uma sociedade cada vez mais conectada, adaptável e moderna 

(JUNIOR et al., 2021). 

Diante do sonho de uma futura sociedade totalmente conectada (REIS, 2020; 

JUNIOR et al., 2021), desejosa por produtos customizados, os produtos tradicionais 

ofertados no mercado brasileiro de saúde suplementar são caros, engessados e 

inflexíveis. O motivo para essa situação é o próprio mercado que é fechado e muitas 

vezes oligopolizado, além do excesso de regulamentação do setor. Esses fatores 

contribuem para escassez do desenvolvimento de novos produtos para a saúde 

suplementar, os quais têm sido um dos principais desafios das operadoras de planos 

de saúde e seguradoras de saúde no Brasil.  

Os planos de saúde foram criados no Brasil em 1940 (BAHIA, 2008) e no ano 

2000 foi criada a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) (BRASIL, 1998), 

com o intuito de regulamentar o setor com normas e atuar na fiscalização das 

operadoras dos planos de saúde. Em 1998, por meio do suplemento de saúde da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do Instituto Brasileiro de 
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Geografia e Estatística (IBGE), estimou-se que 24,5% da população brasileira era 

coberta por algum plano de saúde. Esta proporção se manteve semelhante até 2003, 

quando foi estimada uma cobertura de 24,6%. Em abril/2021 a Agência Nacional de 

Saúde Suplementar informou que as operadoras de saúde já somam 48,1 milhões de 

usuários. Mesmo com esse grandioso número, o percentual da população que possui 

plano de saúde ainda é de 24,5%, ou seja, mais de duas décadas se passaram e o 

percentual da população que possui plano de saúde não evoluiu. 

Dentre os motivos para essa estagnação está a produtividade inversamente 

proporcional à tecnologia. A produtividade do trabalho no setor de saúde é inversa em 

relação às demais atividades econômicas (OCKÉ-REIS, 2006). Enquanto nos 

diversos setores a entrada de recursos tecnológicos reduz os custos, no modelo 

assistencial dos planos de saúde tradicionais, o uso de equipamentos tecnológicos 

encarecem os produtos. A utilização indiscriminada de aparelhos como a tomografia 

computadorizada e a imagem por ressonância magnética, por exemplo, quando não 

há um controle rigoroso da eficácia, geram custos desnecessários às operadoras e, 

consequentemente aos usuários (DUARTE et al., 2017). 

Nesse cenário estagnado dos planos e seguros saúde, associado a um 

movimento da sociedade mais conectada, mais aberta a novos produtos de base 

tecnológica, o mercado começou a notar novos entrantes na área de saúde, apoiados 

por grandes instituições financeiras e seguradoras concorrentes. No Brasil, Ministério 

da Economia, Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), Conselho de Valores 

Mobiliários (CVM) e Banco Central do Brasil (BACEN) implantaram o sandbox 

regulatório nos respectivos mercados de atuação, para atender a projetos de 

inovação. Os sandboxes regulatórios vêm se concretizando como um instrumento 

regulatório eficaz para promover a inovação nos mercados de seguros, financeiro e 

de capitais. As sociedades participantes do sandbox poderão testar – sob a 

supervisão da SUSEP ou CVM ou BACEN – novos produtos e/ou serviços ou novas 

formas de prestar serviços tradicionais. Esses produtos ou serviços serão avaliados, 

analisando os benefícios e os riscos relacionados a cada inovação e a necessidade 

de realização de ajustes, seja no modelo de negócios ou mesmo na regulamentação 

vigente. No âmbito do mercado de seguros o sandbox introduziu um novo marco 

regulatório, oferecendo maior flexibilidade e mais oportunidade para o 

desenvolvimento de novos produtos, possibilitando a entrada de novos 

empreendedores, os quais atuam com foco na tecnologia, como as startups. 
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As startups surgem para suprir as deficiências existentes nos negócios 

tradicionais. Elas são cada vez mais demandadas pelo mercado, seja para alavancar 

empresas tradicionais, seja para criar novos modelos disruptivos no segmento de 

atuação. Assim, surgiram as fintechs, para a área financeira, as quais são 

majoritariamente startups que trabalham para inovar e otimizar serviços do sistema 

financeiro. Essas empresas possuem custos operacionais muito menores 

comparadas às instituições financeiras tradicionais. O setor de seguros, ao enfrentar 

a onda do fenômeno fintechs, vem se expandindo rapidamente, com uma série de 

empresas surgindo para fornecer os chamados serviços "insutechs". Os demais 

setores da economia, seguindo o mesmo conceito de inovação tecnológica, 

começaram a designar termos parecidos, como por exemplo o setor de saúde com as 

startups chamadas de healthtechs; na educação, as plataformas inteligentes são 

conhecidas como edutechs. Com foco na economia sustentável, surgem ideias 

inovadoras para as mais diversas situações de preservação da natureza, as quais 

chama-se de ecotechs. Já a tecnologia da informação utilizada para aprimorar os 

processos regulatórios chama-se regtechs. Assim, muitas nomenclaturas estão 

surgindo para designar os diversos segmentos das startups. 

Neste trabalho chama-se essa junção de startups de base tecnológica de X-

Techs. O principal diferencial dessas startups é inovação baseada na transformação 

digital. Assim, o problema desse estudo é como as empresas de base tecnológica - 

X-Techs - criam diferenciais em seus modelos de negócio frente aos modelos de 

negócio tradicionais na área de saúde. 

As questões de pesquisa são: 

1. Quais fatores indicam que um negócio é uma startup? 

2. O segmento de atuação das X-Techs (ou seja, o X) é determinante para a 

sobrevivência da startup? 

3. Especificamente na área de saúde, quais os diferenciais para os modelos 

de negócio oferecidos pelas startups frente aos modelos de negócios 

tradicionais? 

A pesquisa preliminar para elaboração desta tese indicou a inexistência de 

uma base de informação que pudesse contribuir para o melhor conhecimento sobre 

as startups brasileiras, em especial na área de saúde e bem-estar. A base de dados 

da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) foi a fonte oficial utilizada. 

Também utilizou-se a base de dados da Associação Brasileira das Startups - 
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ABStartups, com informações nacionais, mas não oficiais, sendo a base de dados 

sobre startups, a qual alimenta o repertório de outras fontes de maneira repetitiva. 

Estes dados são encontrados em inúmeras outras publicações e nos órgãos oficiais, 

mas de maneira descentralizada.  

O tema é atual e importante para o desenvolvimento econômico do país, 

sendo assim, deveria ser pesquisado e possuir uma base de dados governamemental 

com informações atualizadas. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral  

Avaliar como os modelos de negócios inovadores, com base na 

transformação digital, podem criar, entregar e capturar valor na área de seguros e 

planos de saúde frente as operadoras tradicionais. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a) Definir um modelo de nomenclatura adequado à conceituação 

acadêmica e à linguagem empresarial das startups; 

b) Identificar quais variáveis conduzem uma startup a ter maior 

sobrevivência; 

c)  Comparar modelos de negócio na área de planos e seguros de saúde 

tradicionais com as startups deste segmento. 

 

1.3 Justificativa 

 

A motivação em estudar o assunto foi despertada devido à vivência da autora 

na área de planos de saúde. Além de ter sido gestora em uma grande operadora de 

saúde durante anos, realizando planejamento estratégico, desenhando produtos e 

administrando receitas e custos, a autora é atualmente empresária, ainda atuando no 

ramo de operadoras, só que agora como administradora de benefícios. Devido ao 

conhecimento da autora sobre planos de saúde e a realidade que se apresenta no 

setor com a entrada de novas operadoras com perfis inovadores (as startups) 
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desafiando as tradicionais e engessadas operadoras existentes, desenvolveu-se o 

desejo de pesquisar o assunto. 

Embora o acesso a saúde seja essencial, governos e empresas ainda 

enfrentam muitos desafios para entregar produtos e serviços de qualidade a 

sociedade. Os sistemas públicos de saúde não atendem as demandas da população, 

sendo ineficientes para atender as mais diversas necessidades, provocando filas 

intermináveis de espera para atendimento seja de urgência, seja atendimentos 

eletivos ou cirúrgicos.  

A parte da população que possui melhores condições financeiras recorre a 

planos de saúde, os quais são caros e acessíveis a poucos. O motivo para essa 

situação é o próprio mercado que é fechado e muitas vezes oligopolizado, além do 

excesso de regulamentação do setor, contribuindo para a escassez do 

desenvolvimento de novos produtos para a saúde suplementar.  

Mas, as necessidades e as exigências da população estão mudando, 

principalmente após a pandemia da covid-19. A sociedade compreendeu que a 

transformação digital facilita e promove a melhoria na qualidade de vida e ficou mais 

aberta a novas soluções. Assim, estão emergindo as startups healthtechs com 

produtos mais digitais e baratos, revolucionando o estagnado mercado de seguros 

saúde e planos de saúde com o uso de tecnologias, alcançando com a telemedicina 

áreas geográficas de difícil acesso físico.  

 

1.4 Organização do trabalho 

 

O relatório da tese está organizado em cinco capítulos.  

No primeiro, apresenta-se a introdução sobre o tema saúde e os objetivos. 

O segundo capítulo foi dedicado à pesquisa bibliográfica e à fundamentação 

teórica, no qual descreve-se inovação em modelos de negócio, transformação digital, 

estatísticas sobre as startups e as instituições de defesa e representação das startups. 

No terceiro capítulo, descreve-se a metodologia utilizada na pesquisa. 

No quarto capítulo, encontra-se os resultados obtidos, os quais foram 

apresentados em três artigos, atendendo respectivamente aos três objetivos 

específicos da tese. 

A discussão e a conclusão estão apresentadas no quinto capítulo. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Embora o setor de saúde tenha crescido rápido globalmente, as fundações 

do sistema de bem-estar são as principais razões para o progresso no Índice de 

Desenvolvimento Humano em todo o mundo durante o século XX, e sabe-se muito 

pouco sobre as condições que moldam a transformação das indústrias da saúde, 

desde serviços pequenos, locais e pessoais, a serviços grandes e globalizados 

(ORTIZ et al.,2019) 

A natureza heterogênea das indústrias da saúde pode explicar em parte a 

relativa escassez de estudos relacionados a partir de uma perspectiva histórica. 

Segundo Donzé e Pérez (2019), a Organização Mundial da Saúde (OMS), bem como 

as estatísticas oficiais da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) sobre cuidados de saúde, aborda as atividades médicas e medem 

o capital humano que inclui médicos, enfermeiros e farmacêuticos. Forbes e Fortune 

analisam corporações médicas e farmacêuticas, entre elas grandes fabricantes e 

distribuidores. Os governos consideram a distribuição de atacado e varejo de drogas 

e serviços médicos através de instituições públicas e privadas como entidades que 

fornecem produtos e serviços relacionados a cuidados de saúde. Estudiosos da 

economia da saúde concentram a maior parte de suas pesquisas em estudos 

financiados e utilizados por empresas de seguro de saúde para analisar riscos e 

gastos com saúde (SHAN, et al., 2018; SILVA, 2017). 

A literatura revela uma clara divisão. Por um lado, são abordagens da 

economia da saúde que tendem a enfrentar os problemas atuais (como os custos 

crescentes, a organização do mercado de saúde, o papel dos provedores de seguros 

e o impacto financeiro de novas tecnologias) com pouca, se alguma, perspectiva 

histórica. Por outro lado, abordagens da história da medicina e do campo da saúde 

pública se concentram mais nas questões sociais, culturais e de gênero, como as 

experiências pessoais dos pacientes, a profissionalização dos enfermeiros, o controle 

social através de políticas de saúde, e a expansão internacional da medicina 

ocidental dentro do contexto do imperialismo (ROSNER,1982; LÖWY,1993; 

VAGELOS e GALAMBOS, 2004). 

Diante de uma sociedade cada vez mais ansiosa por mecanismos digitais, 

principalmente na área de saúde, como as operadoras de planos de saúde e seguros 

saúde estão se adaptando frente as entrantes de base tecnológica, as startups? 
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2.1 BMI – INOVAÇÃO EM MODELOS DE NEGÓCIOS 

 

Ao longo dos anos a pesquisa em modelos de negócios amadureceu. Embora 

os pesquisadores ainda não confiem muito uns nos outros, uma certa progressão 

pode ser observada. Grande parte da confusão sobre modelos de negócio vem de 

diferentes autores escrevendo sobre modelos de negócio quando eles não significam 

necessariamente a mesma coisa (LINDER e CANTRELL, 2000).  

Os autores Alexander Osterwalder et al. (2005) descrevem que os modelos 

de negócio podem ser classificados em três categorias diferentes (mas não 

necessariamente têm que ser) hierarquicamente ligados um ao outro: 

1. Autores que descrevem o conceito de modelo de negócio como um conceito 

abstrato abrangente que pode descrever todos os negócios do mundo real.   

2. Autores que descrevem uma série de diferentes tipos de modelos de 

negócios (ou seja, um esquema de classificação), cada um descrevendo um conjunto 

de negócios com características comuns.   

3. Autores apresentando aspectos ou uma conceituação de um determinado 

modelo de negócio do mundo real.   

Na pesquisa de Ostenwalder et al. (2005), durante a primeira fase, quando o 

termo de modelo de negócio começou a se tornar proeminente, vários autores 

sugeriram definições e classificações de modelos de negócio, como Timmers (1998) 

e Rappa (2001).   

Na segunda fase, os autores começaram a completar as definições propondo 

quais elementos pertencem a modelos de negócio. No início, essas propostas eram 

simples, apenas mencionando os componentes de um modelo de negócio 

(CHESBROUGH e ROSENBLOOM, 2002; LINDER e CANTRELL, 2000; PETROVIC 

et al., 2001; MAGRETTA, 2002). Somente na terceira fase as descrições detalhadas 

desses componentes se tornaram disponíveis (HAMEL, 2000; WEILL e VITALE, 2001; 

AFUAH e TUCCI, 2003).   

Em uma quarta fase, os pesquisadores começaram a modelar os 

componentes conceitualmente. Este trabalho levou à proposta de um meta modelo de 

negócios na forma de modelos de referência e ontologias (GORDIJN, 2000; 

OSTERWALDER, 2005). Nesta fase, os modelos também começaram a ser avaliados 

ou testados com mais rigor.   
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Finalmente, na quinta fase em curso, os modelos de referência foram sendo 

aplicados na gestão e nas aplicações do sistema de informação (IS). Como o conceito 

de modelo de negócio é relativamente jovem, seu lugar e papel na empresa ainda 

está sujeito a debate. Algumas das questões discutidas são a distinção entre modelo 

de negócio e modelo de processo de negócio (GORDIJN et al., 2000), a diferença 

entre estratégia e modelos de negócio (LINDER e CANTRELL, 2000; PORTER e 

STERN, 2001; SEDDON et al., 2004) ou a distinção entre modelos corporativos e 

modelos de negócio.  

A distinção entre modelos de negócio e modelos de processos de negócio 

deve ser claramente distinguidos. Uma revisão da literatura do modelo de negócio 

mostra que o conceito de modelo de negócio é geralmente entendido como uma visão 

da lógica da empresa para criar e comercializar valor, enquanto o modelo de processo 

de negócio é mais sobre como um caso de negócio é implementado em processos 

(GORDIJN et al., 2000) 

Parte da confusão vem da expressão "modelagem de negócios" sendo usada 

principalmente para a atividade de modelagem de processos de negócio, que é a 

atividade de processos de modelagem (AGUILAR-SAVÉN, 2004) e não modelos de 

negócio. Além disso, no domínio de modelos de processo de negócio já existe uma 

infinidade de ferramentas e conceitos, como diagramas de atividade ou redes. Em 

contrapartida, os conceitos e ferramentas que ajudam as empresas e seus gestores a 

especificar seu modelo de negócio mais conceitual são menos desenvolvidos. 

Quanto ao debate sobre a diferença entre estratégia e modelos de negócio, o 

quadro é muito menos claro e os autores que debatem o assunto diferem amplamente 

em sua opinião. Algumas pessoas usam os termos "estratégia" e "modelo de 

negócios" intercaladamente (MAGRETTA, 2002; ŽUPIČ et al., 2017). Muitas vezes 

eles o usam para se referir a tudo o que eles acreditam que lhes dá uma vantagem 

competitiva. No entanto, uma revisão da literatura mostra que a visão de que os 

modelos de negócio e a estratégia estão ligados, mas distintos, é mais comum 

(MAGRETTA, 2002; MANSFIELD e FOURIE, 2004).  

Uma distinção prática descreve os modelos de negócio como um sistema que 

mostra como as peças de um negócio se encaixam, enquanto a estratégia também 

inclui a concorrência (MAGRETTA, 2002). Em contraste, outros entendem o modelo 

de negócio como uma abstração da estratégia de uma empresa que pode 

potencialmente se aplicar a muitas empresas (SEDDON et al., 2004). Em geral, 
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porém, na literatura, modelo de negócio parece se encaixar melhor na definição 

anterior, pois a maioria se concentra em descrever os elementos e relacionamentos 

que descrevem como uma empresa cria e valoriza o mercado.   

Para Ostenwalder et al. (2005), com base na síntese da literatura, chegaram 

a nove blocos de construção, propondo a seguinte definição para modelos de 

negócios:  

Um modelo de negócio é uma ferramenta conceitual que contém um 
conjunto de elementos e seus relacionamentos e permite expressar a 
lógica de negócios de uma empresa específica. É uma descrição do 
valor que uma empresa oferece a um ou vários segmentos de clientes 
e da arquitetura da empresa e sua rede de parceiros para criação, 
marketing e entrega desse valor e capital de relacionamento, para 
gerar rentabilidade e fluxos de receita sustentáveis. (OSTENWALDER 
et al., 2005). 
 

Uma vez que as comunidades empresariais compartilham uma compreensão 

comum do modelo de negócio de uma empresa, elas podem refletir conjuntamente 

sobre como os objetivos da estratégia de negócio impulsionam o modelo de negócio 

e o sistema de informação ou, ao contrário, como as evoluções de tecnologia da 

informação impulsionam a mudança do modelo de negócio e impactam a estratégia 

de negócio. Esta afirmação é uma extensão (modelo de negócio) do conhecido 

Modelo de Alinhamento Estratégico (HENDERSON e VENKATRAMAN, 1999), que é 

definido em termos de quatro domínios fundamentais de escolha estratégica: 

estratégia de negócios, estratégia de tecnologia da informação, infraestrutura 

organizacional e processos e infraestrutura e processos de tecnologia da informação.  

Segundo o site The Economist Intelligence Unit (2021), especializado em 

cenário global em constantes mudanças, pesquisas iniciais de nível de CEO (Chief 

Executive Officer ou diretor-executivo) indicaram que o modelo de negócios, também 

conhecido como Business Model Innovation - BMI é uma fonte chave de criação 

sustentada de valor, até mesmo superando novos produtos e serviços como fonte de 

vantagem competitiva futura. De fato, os BMI são encontrados para influenciar 

positivamente o desempenho das empresas empreendedoras, mesmo em diferentes 

tipos de empresas (ZOTTe AMIT, 2007). Da mesma forma, empresas estabelecidas 

que inovam seus BMs experimentam efeitos positivos de desempenho (CUCCULELLI 

e BETTINELLI, 2015).  

A inovação do modelo de negócios engloba o desenvolvimento de novas 

arquiteturas da cadeia de valor de diferentes maneiras, desde novos 
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desenvolvimentos de produtos até novos padrões de entrega e marketing, bem como 

a aquisição inovadora de recursos e aplicação (CHESBROUGH, 2010). A novidade 

apresentada por novos modelos de negócios pode potencialmente resultar em criação 

de valor superior (MORRIS et al., 2005), mudar a economia de uma indústria 

(MAGRETTA, 2002) e até tornar a concorrência irrelevante (KIM e MAUBORGNE, 

1997).   

O BMI pode colocar uma empresa em uma direção competitiva totalmente 

nova ou introduzir mudanças radicais nos paradigmas de negócios estabelecidos 

(CHRISTIANSEN, 1997; NADLER et al., 1997). Diante dessa descrição, o processo 

de inovação do modelo de negócio vem com um "pacote de perplexidades e 

dificuldades inerentes" (NAJMAEI, 2011). Portanto, a lógica e o dinamismo da 

inovação do modelo de negócios requerem um conjunto específico de habilidades de 

gestão (DEMIL e LECOCQ, 2010) e diversas capacidades (NAJMAEI, 2011). 

Pesquisas sobre o processo de inovação do modelo de negócios, no entanto, 

não consideraram a aparente estrutura multifacetada dos modelos de negócios e o 

que isso realmente implica para o processo de inovação. Para preencher essa lacuna 

de pesquisa, Van der Wurff (2005) analisou a natureza da inovação do modelo de 

negócios e suas consequências para os atores individuais da indústria no setor 

jornaleiro dinamarquês. Uma ampla gama de fontes de notícias on-line, juntamente 

com um declínio nos leitores e publicidade e receitas classificadas, colocou a indústria 

de jornais em crescente pressão. A crise econômica ampliou essa tendência de 

queda, com os fatores estruturais sendo agravados por fatores cíclicos (OCDE, 2010). 

Em resposta a esses desafios, muitas casas de mídia deram uma olhada em suas 

propostas de valor e começaram a usar novas tecnologias de internet, por exemplo, 

lançando sites ou projetando aplicativos para smartphones e tablets (TRENCH e 

QUINN, 2003). 

A importância da inovação do modelo de negócios aumentou nos últimos 

anos, já que as empresas não consideram a inovação dos produtos como a única 

fonte de vantagem competitiva. A grande escolha do mercado em produtos e serviços 

significa que muitas vezes modelos de negócios inovadores são o que diferenciam os 

concorrentes globais (AMIT e ZOTT, 2012). Mas há mais do que isso: a inovação do 

modelo de negócio é relevante tanto para startups, que tentam alcançar tamanho 

significativo e rentabilidade, por exemplo (ZOTT e AMIT, 2007), quanto para as 
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tradicionais tentando se adaptar as mudanças ou aproveitar oportunidades fora de 

sua operação principal (JOHNSON, 2010; ZOTT e AMIT, 2008).  

A inovação do modelo de negócio é importante porque é uma forma de 

inovação em si, pode complementar outras formas de inovação, e muitas vezes é 

necessário comercializar novas tecnologias (AMIT e ZOTT, 2001). As inovações 

radicais do modelo de negócio têm o potencial de abalar indústrias inteiras 

(STEENKAMP e VAN DER WALT, 2004; DEMIL e LECOCQ, 2010; ZOTT e AMIT, 

2010), e podem resultar em uma vantagem competitiva se forem difíceis de replicar 

(MAGRETTA, 2002).  

Chesbrough (2010) analisou dois tipos principais de barreiras para a inovação 

do modelo de negócios nas organizações. Uma resulta da incapacidade da empresa 

de ajustar os recursos existentes à mudanças complexas (armadilha lógica 

dominante), e a outra a partir do efeito constrangido do modelo de negócio atual sobre 

novas ideias potenciais (armadilha de identidade) (TRIPSAS e GAVETTI, 2000). 

Esses fenômenos semelhantes, e de acordo com o modelo de negócio, buscam 

identificar os elementos e relacionamentos que descrevem o negócio executado por 

uma empresa. Assim, o conceito de modelo de negócio pode ser melhor entendido 

como uma visão conceitual do aspecto particular de cada empresa. 

Segundo Budler et al. (2021), os fundamentos do modelo de negócio se 

baseiam em três subdisciplinas principais de negócios - estratégia, 

empreendedorismo e inovação - e novas fronteiras como a Indústria 4.0, 

sustentabilidade e redes oferecem uma oportunidade para aumentar a interconexão 

da pesquisa do modelo de negócios. 

Na pesquisa realizada por Palmié et al. (2021), dentre as novas fronteiras 

estão as startups. Uma análise comparativa entre startups e empresas estabelecidas 

produziu vários insights importantes. Em primeiro lugar, as empresas estabelecidas 

não parecem se envolver menos na experimentação de modelos de negócios do que 

as startups. Em segundo lugar, as empresas estabelecidas adotaram vários novos 

modelos de negócios que não são perseguidos por empresas iniciantes. Terceiro, as 

startups adotaram alguns modelos de negócios que não são perseguidos pelas 

empresas já estabelecidas. Essa pesquisa demostrou que tanto as startups quanto as 

empresas consolidadas contribuem para o desenvolvimento de novos modelos de 

negócios, e ambas estão focadas na transformação digital.  



 

 

28 

 

2.2 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 

 

Parte da relação entre tecnologia e modelos de negócios decorre das raízes 

do conceito de modelo de negócio em economia de custos de transações (TCE). O 

aumento acentuado das possibilidades de tecnologia da informação barata, largura 

de banda e comunicação tornou muito mais fácil para as empresas trabalhar em teias 

de valor, porque os custos de coordenação e transação caíram substancialmente 

(TAPSCOTT et al., 2000; AMIT e ZOTT,2001). 

Dentre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS da 

Organização das Nações Unidas - ONU e suas 169 metas associadas, uma é 

específica e possui indicadores relativos às Tecnologias da Informação e 

Comunicação (objetivo 9- Indústria, Inovação e Infraestrutura: ampliação da 

infraestrutura de acesso à Internet, empreendedorismo digital e Internet das Coisas). 

No entanto, a transformação digital pode influenciar direta ou indiretamente vários dos 

demais objetivos e metas dos ODS. 

Além das atividades da ONU, é importante mencionar o Fórum Econômico 

Mundial (World Economic Forum), que compila anualmente o Índice de 

Competitividade Global (Global Competitiveness Index – GCI). Este índice compara a 

economia de 137 países e define competitividade como um conjunto de instituições, 

políticas públicas e outros fatores que determinam o nível de produtividade, 

procurando refletir o nível de prosperidade que cada país pode atingir. O GCI combina 

114 indicadores diferentes que buscam capturar essas métricas, incorporando dados 

estatísticos de diversas organizações internacionais. 

Atualmente, o Brasil ocupa a 80ª posição do GCI. É uma posição aquém das 

possibilidades que o país pode alcançar, impactando o nível de atratividade do Brasil 

para novos investimentos, a imagem brasileira no cenário internacional, com prejuízos 

ao seu desenvolvimento econômico e social. O objetivo traçado pelo governo 

brasileiro em 2018 era elevar significativamente a posição do Brasil nesse índice ao 

longo dos cinco anos subsequentes. O progresso nesse e em outros indicadores 

estará associado ao sucesso da economia brasileira, incluindo a economia digital do 

País (ESTRATÉGIA BRASILEIRA PARA A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL, 2018). 

A digitalização e a transformação digital são termos que receberam enorme 

consideração no curso dos negócios, nas discussões do público em geral e no 
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discurso acadêmico (BRENNEN e KREISS, 2016; MATZNER et al., 2018). O impacto 

econômico atribuído à digitalização é, por exemplo, sublinhado pelo projeto 

Transformação Digital das Indústrias lançado pelo Fórum Econômico Mundial que 

investiga como a transformação digital de várias indústrias avançará (ONU, 2021).  

Políticos e governos também enfatizaram a importância da digitalização no 

Forum Mundial, mas nas agendas políticas, o tema ainda é tratado como um objetivo 

político abstrato ("obter economia ou sociedade ou força de trabalho/alunos 

preparados para a era digital ...") com questões de infraestrutura ("expansão da banda 

larga") e necessidades educacionais discutidas como medidas políticas necessárias 

(ONU, 2021).  

Os estudiosos enfatizaram que o tema é enorme, complexo e multifacetado, 

mas além de declarações abstratas falham em formular precisamente o que é 

digitalização (BROST et al., 2018). Nesse caso, o tema é discutido no âmbito público 

e no discurso acadêmico. Certos casos são repetidamente mencionados como 

exemplos para indicar efeitos de mudança de operação e digitalização em empresas, 

incluindo estudos de caso como a Amazon. 

A Amazon abriu um supermercado ao público trabalhando sem uma linha de 

pagamentos ou embaladores no início de 2018 em Seattle-EUA (WINGFIELD, 2018), 

o que foi possível devido à utilização de tecnologias (digitais), como visão 

computacional e machine learning. Uma consequência óbvia, neste caso, foi a 

redução do quadro funcional, pois tornou os caixas desnecessários. Embora a 

Amazon afirme que as pessoas não perdem seus empregos, mas apenas mudam de 

função, em outros casos, as perdas de emprego causadas pela digitalização são 

concebíveis. Embora a Amazon Go certamente marque uma mudança significativa 

em relação à maneira como as pessoas compram, não é tão inovadora para uma 

cobertura excessiva da mídia. Há outros exemplos de varejistas, como a Metro AG, 

que discutiu planos semelhantes e decidiu remover parcialmente os caixas de 

pagamento em suas lojas do início dos anos 2000. Atualmente, até mesmo as 

farmácias nos Estados Unidos já trabalham com recebimentos automatizados, sem a 

presença humana (WALLY et al., 2017). 

Além do aumento contínuo do poder de processamento computacional que 

mencionamos acima, certos desenvolvimentos tecnológicos fundamentais foram 

conservados nos últimos anos. Todos os humanos participam hoje de uma rede global 

de TI que conecta todos eles. A Internet das Coisas em breve usará a mesma 
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infraestrutura para trabalhar praticamente todos os itens físicos como objetos 

"inteligentes" para usuários humanos e outros objetos (ORIWOH et al., 2013). Evans 

(2012) chamou a infraestrutura resultante de "Internet de Tudo" que conecta objetos 

inteligentes, humanos e dados através de processos digitais conectados para entregar 

valor. 

Dentre os principais desenvolvimentos tecnológicos da última década, a 

inteligência artificial (IA) é provavelmente a fonte mais poderosa de inovação e 

influenciará fortemente a gestão de serviços no futuro (RUST e HUANG, 2014). 

Caracterizada pelas habilidades de autoaprendizagem das máquinas, que exibem 

aspectos da inteligência humana, a IA afetará a gestão de serviços de duas formas 

principais. Em primeiro lugar, oferece oportunidades para aumentar a eficácia e 

eficiência da prestação de serviços e interação com o cliente (LARIVI'ERE et al., 2017; 

MARINOVA et al., 2017; RUST e HUANG 2012), como o uso de aplicações IA para 

diagnósticos médicos ou chatbots inteligentes para apoiar as interações dos clientes. 

Em segundo lugar, e como consequência, a IA ameaça empregos em uma vasta 

gestão de indústrias, desde motoristas de ônibus e agentes de call center até analistas 

financeiros e até mesmo advogados e médicos (HUANG e RUST,2018).  

A robótica representa o campo tecnológico multifacetado que está ganhando 

relevância para a gestão de serviços (COLBY et al., 2016), principalmente como um 

dispositivo para suportar ou substituir trabalhos mecânicos e repetitivos que não 

requerem conhecimento altamente qualificado. Como esse trabalho de serviço não é 

muito atrativo para os funcionários, e aqueles que o realizam muitas vezes sofrem 

desgaste de saúde físico ou psicológico, essa opção, no entanto, proporciona 

considerável potencial para reorganizar o trabalho e alcançar a produtividade com a 

uso de robôs. 

Além disso, os robôs avançados estão ganhando sentidos aprimorados, 

destreza e funcionalidades, permitindo-lhes realizar um escopo mais amplo e, assim, 

mudando a natureza do trabalho em várias indústrias e ocupações (FREY e 

OSBORNE, 2017). Na área crescente de cuidados com idosos, Caie et al. (2018) por 

exemplo, mostram que do ponto de vista do destinatário - robôs socialmente assistivos 

podem cumprir uma maior variedade de funções de apoio, como salvaguarda, contato 

social e suporte cognitivo. No passado recente, porém, quase nenhuma tecnologia 

ganhou tanta atenção e notoriedade quanto a tecnologia blockchain.  
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Embora ainda associado a criptomoedas como bitcoin, a tecnologia 

blockchain tem um potencial ainda maior para interromper negócios e comércio 

(ZAMANI e GIAGLIS, 2018), devido à mecânica principal. Ele substitui a natureza de 

um servidor central por um mecanismo de consenso baseado em prova de trabalho 

(PILKINGTON, 2016) ou algoritmo de consenso semelhante, sem qualquer mediação 

por instituição financeira que atenda a partes confiáveis (ZAMANI e GIAGLIS, 2018). 

Em muitos casos, a prestação de serviços implica transações descentralizadas, com 

atores múltiplos abrangendo redes de serviços (TAX et al., 2013), como plataformas 

de e-commerce, serviços baseados em acesso, logística ou sistemas de saúde. Como 

a tecnologia blockchain garante que cada transação seja protegida através de uma 

assinatura digital, enviada ao destinatário da chave pública pela chave privada do 

remetente, ela pode garantir a eficiência das transações de serviços e reduzir os 

custos de transação para todas as partes envolvidas (MARSAL et al, 2018). 

Tudo isso pode causar um efeito de desintermediação, principalmente por um 

dos principais desenvolvimentos tecnológicos da última década, a inteligência artificial 

(IA) que é provavelmente a fonte mais poderosa de inovação, influenciando 

fortemente a gestão de serviços no futuro (RUST e HUANG, 2014). Ao mesmo tempo, 

a mediação cibernética pode surgir com novos intermediários entrando no mercado e 

atuando como prestadores de serviços (MANNING et al.,2016). 

Em um nível macro, a transformação digital afeta a gestão dos serviços 

porque muitos setores de serviços estão enfrentando mudanças disruptivas em todo 

o seu negócio. Novos players – muitas vezes empresas de TI – emergem nos 

mercados tradicionais de serviços e ameaçam provedores de serviços estabelecidos, 

como por exemplo, Amazon, AirBNB, Uber e Spotify (PERREN e KOZINET, 2018). 

Com seus modelos de negócios digitais e vasta cobertura de mercado, eles funcionam 

como divisores de águas, tanto em mercados estabelecidos quanto além das 

fronteiras tradicionais do mercado.  

Em vários casos, as empresas têm o sucesso construído em novas formas de 

poder competitivo, criando uma economia hub com um ou poucos players dominantes. 

As empresas desenvolvem rapidamente habilidades orquestradoras em rede, com o 

objetivo de criar um ecossistema que conecta clientes a uma gama de serviços, outros 

clientes e/ou outros provedores (LARIVI'ERE et al., 2017).  

Iansiti e Lakhani (2017) referem-se a esse desenvolvimento como o "efeito 

dominó digital" para descrever um processo no qual cada vez mais empresas novas 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=pt&a=dominantes.As
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=pt&a=dominantes.As
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entram e os muitos players, que tradicionalmente competiam em indústrias separadas, 

são reduzidos a apenas algumas empresas de hub que capturam crescentes partes 

do valor econômico global criado. Exemplos proeminentes desse efeito dominó digital 

emergem do negócio da música (que tem apontado para Apple, Google e Spotify), o 

mercado de computadores e software (perdendo terreno para os serviços de nuvem 

fornecidos pela Amazon, Microsoft e Google), entretenimento (dominado pela 

Amazon, Apple, Google e Netflix), o mercado de e-commerce com Amazon e Alibaba 

ganhando considerável participação de mercado mundial e o mercado hoteleiro com 

o AirBNB (IANSITI e LAKHANI, 2017).  

Como esses exemplos mostram, empresas que anteriormente separavam as 

indústrias de comércio, serviços e entretenimento, hoje estão cada vez mais próximas 

devido à conectividade digital e aos efeitos de rede, com os mesmos poucos players 

dominando essa economia de hub digital. No futuro, um único aplicativo pode ser o 

hub digital de toda uma economia. Por exemplo, na China, a maioria das pessoas já 

gerencia a maioria dos aspectos de suas vidas através do WeChat (CHAN, 2015). 

Este desenvolvimento de longo alcance afetará as empresas diretamente envolvidas, 

mas também terá consequências para toda a estrutura de mercado, devido às forças 

competitivas com esses "novos mercados" e consumidores (MATZNER et al., 2018). 

A inovação mais importante que ocorre hoje está na própria natureza da 

mudança que ocorre rapidamente e se difunde em nossas vidas cotidianas 

globalmente em questão de poucas horas (SCHWAB, 2019). As pessoas estão mais 

abertas a romper com as fronteiras e a cultura, sentem-se aptas a colaboração para 

apreender e gerenciar novos níveis de transformação socioeconômica, com base no 

compartilhamento de oportunidades dentro e fora de suas limitações geográficas. 

Hoje, mais pessoas estão mudando de empresa, mais pessoas estão 

trabalhando como empreiteiros independentes, mais graduados estão se tornando 

empreendedores, mais pessoas estão mudando de papéis organizacionais. Estamos 

em uma nova era de relações globais, ciência, tecnologia e prática que não é 

suficientemente abordada pela educação convencional. O mercado exige novos tipos 

de profissionais. As mídias sociais são um dos exemplos mais marcantes de como o 

consumo e a presença social são habilitadas com soluções digitais.  

Através das plataformas de redes sociais, quase todo mundo pode facilmente 

postar conteúdo e quase todo mundo pode lê-lo. Essas soluções são modelos para 

interações entre empregadores, funcionários, clientes e, essencialmente, quaisquer 
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outros stakeholders. Com presença excessiva das mídias sociais na vida cotidiana 

das pessoas, o controle é deslocado para o cliente final significativamente. 

Diante da transformação digital e do desenvolvimento de novos modelos de 

negócios, além da forte presença da inteligência artificial, muitas empresas buscam 

aumentar a agilidade de seus processos de inovação (LICHTENTHALER, 2020). 

Nesse cenário surgem as startups com a finalidade de criar, desenvolver e mudar a 

realidade do mercado no qual atuam. 

 

2.3 STARTUPS 

 

A inovação é essencial para alcançar uma vantagem competitiva nas 

empresas sejam as estabelecidas ou as iniciantes como as startups (CROSSAN e 

APAYDIN, 2010; FOSS e SAEBI, 2018; LICHTENTHALER, 2018; ZAIANE e BEN-

MOUSSA, 2018). Os empresários compartilham o objetivo em comum de manter um 

alto nível de competitividade nos negócios, no âmbito de planejamento estratégico. 

Para os empreendedores, principalmente das startups, o foco pode ser a 

identificação de um modelo de negócios lucrativo, garantindo os primeiros clientes, 

estabelecendo estruturas eficazes e gerenciando o crescimento (BRANZEI e 

VERTINSKY, 2006; PRIEM et al., 2012; KAOUD, 2017). Para executivos de empresas 

estabelecidas, o foco pode estar no desenvolvimento contínuo de novas soluções, 

satisfazendo os clientes existentes, superando barreiras organizacionais e 

promovendo uma orientação empreendedora interna em grandes organizações 

(KRIMPMANN e STÜHMEIER, 2017; GALLI, 2018; LICHTENTHALER, 2018; WEI et 

al., 2018).  

Apesar dessa ênfase estratégica ligeiramente diferente, startups e empresas 

estabelecidas, portanto, compartilham a necessidade de gerenciar com proficiência 

seus processos de inovação (AHUJA et al., 2008; JIA et al., 2018). 

 Os empreendedores das startups objetivam gerar ideias e conceitos 

promissores para encurtar os ciclos de desenvolvimento de seus primeiros produtos 

(LIEDTKA, 2015). O termo startup está vinculado a uma fase de pesquisa, sendo o 

principal objetivo a transformação de uma ideia em um empreendimento (LISA et 

al.,2020). 

As startups atuam em diversos setores e podem ser divididas por área de 

atuação. O desenvolvimento da tecnologia e quebra de barreiras propiciam o 
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surgimento e a expansão rápida das startups. Os termos usados em cada área surgem 

para facilitar a descrição e inserção das startups no mercado na qual deverão atuar.  

O termo fintech, por exemplo, surgiu da união das palavras financial e 

technology, e foi um dos pioneiros. As fintechs são majoritariamente startups que 

trabalham para inovar e otimizar serviços do sistema financeiro. Essas empresas 

possuem custos operacionais muito menores comparadas às instituições tradicionais 

do setor. 

 O setor de seguros, ao enfrentar a onda do fenômeno fintechs, vem se 

expandindo rapidamente, com uma série de empresas surgindo para fornecer os 

chamados serviços "insutech" (LIN et al., 2018). Os demais setores da economia, 

seguindo o mesmo conceito inovação tecnológica, começaram a designar termos 

parecidos como por exemplo o setor de saúde, que chama as startups de healthtechs; 

na educação, as plataformas inteligentes são conhecidas como edutechs. Com este 

conceito em foco de economia sustentável, surgem ideias inovadoras e alternativas 

para as mais diversas situações de preservação da natureza, essas startups são 

chamadas de ecotechs. As regtechs são uma tecnologia regulatória, uma nova 

tecnologia que utiliza a tecnologia da informação para aprimorar os processos 

regulatórios, reduzindo milhões em multas para as empresas. 

 Esses serviços incorporam conceitos como blockchain, inteligência artificial, 

business model, digitalização e economia de compartilhamento a vários aspectos do 

setor em que atuam. Todas essas startups que utilizam conceitos de inovação 

tecnológica, segmentadas em áreas terminadas em tech chamaremos daqui 

doravante de X-Techs. Essa profusão de tecnologia existentes nas startups X-Techs 

traz consigo a promessa de vários benefícios no aumento da eficiência e na redução 

de custos para as empresas ou consumidores como usuários finais. 

Novas tecnologias estão evoluindo rapidamente e as organizações estão 

adotando-as para obter vantagem competitiva. Assim, as organizações precisam 

alavancar a pesquisa sobre essas tecnologias para entendê-las melhor, otimizar suas 

estratégias de negócio e desenvolver insights críticos para a tomada de decisões. 

Considerando a rápida evolução e a penetração da tecnologia no setor 

financeiro em geral e no setor de seguros, mais especificamente, as fintechs e as 

insurtechs, respectivamente, estão destinadas a afetar o escopo, o mercado e a 

regulamentação dos seus respectivos setores. 
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2.3.1 Startups em números 

 

O Brasil segue liderando os números de crescimento de startups na América 

Latina. Segundo Matos et al. (2020) no relatório publicado pelo Banco Interamericano 

de Desenvolvimento (BID), 86% das startups no continente estão concentradas no 

Brasil e na Argentina, sendo que o primeiro tem uma base de 16 empresas com valor 

superior a US$ 1 bilhão e 51% da atividade de capital de risco da região em 2019. 

Esse mesmo relatório aponta que, no Brasil, 83% das startups têm estratégias locais 

e representam 74% do valor do ecossistema.  

Ainda segundo Matos et al. (2020) fora do território nacional 49% atuam nos 

respectivos mercados locais. As fintechs e e-commerces representam 72% do valor 

do ecossistema, porém existem outros 16 setores de atuação das startups na América 

Latina e Caribe. E completam o top cinco de setores com as startups de maior valor: 

desenvolvimento de software (6%), proptech (3%) e logística (2%). 

O ecossistema de startups na América Latina e Caribe já somam 1.005 

empresas, que receberam mais de US$ 1 milhão em investimento, e com um valor 

coletivo de US$ 221 bilhões. Este valor era de US$ 7 bilhões em 2010, segundo o 

BID. Além disso, elas já levantaram US$ 28 bilhões e juntas incluem 28 organizações 

que valem mais de US$ 1 bilhão e possuem mais de 245.000 funcionários (PENÃ, 

2021). 

Segundo dados pesquisados por Penã (2021), o ecossistema de startups da 

América Latina e Caribe - ALC é uma força a ser considerada que está criando valor 

em grande escala. Na figura 1 pode-se observar como a atividade do ecossistema 

está espalhada por toda a região. Oito países representam 97% do valor do 

ecossistema. O Brasil é o centro do ecossistema, com 513 Tecnolatinas (51%), $ 14 

bilhões de capital levantado (50%) e $ 91 bilhões de valor do ecossistema (41%). O 

México vem em seguida em termos de atividade, com 170 Tecnolatinas (17%) e US$ 

4 bilhões de capital levantado (13%), mas apenas com US$ 10 bilhões de valor do 

ecossistema (5%). A Argentina tem menos Tecnolatinas (78 ou 8%), mas mais capital 

levantado (18%), e muito mais valor ($ 99 bilhões ou 45%), devido a maior startup da 

ALC ser argentina. Em seguida, vêm o Chile e a Colômbia com níveis de atividade 

semelhantes aos da Argentina, mas com valor de ecossistema mais baixo até o 

momento porque seus ecossistemas estão em uma fase de crescimento anterior. 
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Finalmente, Uruguai, Guatemala e Peru são novas estrelas brilhantes, liderando o 

caminho entre países menores. 

 

Figura 1 - Número de startups, capital levantado e valor do ecossistema por país 

Fonte: Penã(2021). 

 

Na América Latina e Caribe existem 28 empresas que valem mais de US$ 1 

bilhão conhecidas como startups Unicórnios, comprovando que os latino-americanos 

podem criar grandes empresas de tecnologia em escala, fazendo parte da revolução 

tecnológica em desenvolvimento. O líder indiscutível é o Mercado Livre, conhecido 

como startup Unicórnio, comprovando que os latino-americanos podem criar grandes 

empresas de tecnologia em escala, participando da revolução tecnológica em 

desenvolvimento. As três seguintes mais valiosas são fintechs no mercado brasileiro 

e valem mais de US$ 10 bilhões: Stone, Pagseguro e Nubank. A maioria dos grandes 

países já possui X-Techs unicórnio, ou seja, com valor superior a US$ 1 bilhão: Brasil 

(16), Argentina (5), México (3), Colômbia (1), Chile (1), Uruguai (1), conforme figura 

2. 
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Figura 2 - Distribuição de empresas com valor superior a US$ 1 bilhão por país 

 

 

Fonte: Penã (2021). 

 

A maior e mais completa base de dados do ecossistema brasileiro de startups 

é a Startupbase, site da Associação Brasileira das Startups. Segundo dados 

disponíveis em setembro/2021 (os dados são atualizados diariamente), o Brasil 

possuía quase 14.000 startups cadastradas, distribuídas em cinco fases, conforme 

gráfico 1. 
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Gráfico 1 – Startups brasileiras por fase de desenvolvimento 

 

 

Fonte: ABStartup (2021). 

 

As 13.661 startups brasileiras catalogadas estão assim distribuídas por fase: 

 

a. 2.169 em fase de tração, quando há evidência quantitativa de que uma startup tem 

mercado, é a prova de que alguém quer o produto ou serviço oferecido. As formas 

mais comuns de se provar tração são: rentabilidade, receitas, usuários ativos e 

usuários registrados; 

b. 2.087 fora de operação, ou seja, já saíram do mercado; 

c. 1.955 em operação, iniciaram as atividades do negócio, estão montando equipe, 

abrindo a empresa, quando a startup passa a existir; 

d. 1.026 em ideação, ou seja, desenvolvendo uma ideia que ainda não saiu do papel; 

e. 662 em scale up, termo utilizado para se referir a empresas com pelo menos 10 

funcionários que crescem pelo menos 20% ao ano por três anos seguidos; 

f.5.762 não informado.  

Apenas 4.786 das startups encontram-se nas fases de execução real 

(operação, tração e scale up), representando 35% das startups brasileiras. Outro dado 
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bastante relevante extraído foi o público-alvo das startups brasileiras, quase 48% 

desenvolvem produtos ou serviços para outras empresas, conforme gráfico 2. Esse 

fato deve-se, principalmente, pela própria natureza das startups que é desenvolver 

negócios que escalem e cresçam rapidamente. As startups possuem nomenclaturas 

próprias para definição do público-alvo, conforme descrito no quadro 1. 

 

Quadro 1. Nomenclatura e classificação das Startups segundo o público-alvo. 

Sigla Significado Descrição 

B2B Business and Business 
Termo utilizado para empresas que 
tem como clientes outras empresas. 

B2B2C Business and Business to Consumer 
Termo utilizado para empresas que 
vendem para outras empresas, com 
foco na pessoa física. 

B2C Business to Consumer 
Termo utilizado para empresas que 
tem pessoas físicas como seus 
clientes (lógica varejo). 

P2P Peer to Peer 
Termo utilizado para relação 
pareada entre rede e pessoas na 
lógica colaborativa. 

B2S Business to Social 
Termo utilizado para empresas que 
tem enfoque em negócios sociais. 

B2G Business to Government 
Termo utilizado para empresas que 
vendem para 
organizações/entidades públicas. 

Fonte: A autora (2022). 
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Gráfico 2 – Percentual público-alvo das startups brasileras 

 

 

Fonte: ABStartup(2021). 

 

2.3.2 Fintechs – Startups na área financeira 

 

Dentre as áreas de atuação das startups, a que mais cresce é a das fintechs. 

O Finnovation, primeiro blog sobre fintech do Brasil, publica anualmente desde 2011 

o Mapa de Fintechs do Brasil. Em 2019, já eram 504 fintechs operando no país, 

divididas em dez segmentos. Isto representa um crescimento de 34% em relação ao 

ano anterior (377 startups). O segmento com maior quantidade de startups continua 

sendo o de pagamentos, que aumentou sua participação de 23% para 26%. Em 

seguida, vem a área de crédito, com 17% das fintechs. Também houve um 

crescimento neste segmento, que era de 15% no ano anterior, mostrando que os 

empreendedores enxergam uma oportunidade neste nicho ainda dominado pelos 

grandes bancos. Muitas dessas startups já estão presentes no dia a dia da população 

como é possível verificar na figura 3. 
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Figura 3 -Mapa de Fintechs 

 

 

Fonte: Finnovation (2019). 

 

Muitas informações podem ser extraídas do relatório Mapa das Fintechs, por 

exemplo, a quantidade de fintechs B2B aumentou de 48% para 61%. Esse número 

está crescendo, pois muitas fintechs nascem para colaborar com grandes instituições 

financeiras, com a finalidade de reduzir as ineficiências e estreitar o relacionamento 

com o mercado. Essa é uma tendência global, pois muitas fintechs visualizaram as 

dificuldades de escalar um negócio financeiro, os quais exigem uma estrutura de 

capital mais complexa, atém de possuírem um setor altamente regulamentado, com 

muitas normas de compliance. 

Outro dado da pesquisa muito importante é que 62% das fintechs estão 

inovando por meio de um novo modelo de negócios e as demais 38%, inovam através 

da tecnologia, indicando que os empreendedores nacionais se concentram em 

modelos tradicionais, deixando uma lacuna para novos entrantes que queiram ofertar 

produtos e serviços de forma diferente, não necessariamente através apenas da 

tecnologia. 

Já na análise da idade dos fundadores, o mercado de fintechs apresenta 

números bem promissores: 58% dos empreendedores têm mais de 35 anos e 

somente 6% têm menos de 25 anos, indicando que os fundadores destas startups, 
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em geral, têm mais maturidade e experiência, justificando o motivo de 72% das 

fintechs brasileiras terem mais dois anos de vida. 

 

2.3.3 Insurtechs – Startups na área de seguros 

 

Além das fintechs, outro segmento que cresce rapidamente é das insurtechs. 

Segundo Lewis (2017), a indústria global de seguros tem aproximadamente US$ 15 

trilhões em ativos sob gestão e US$ 5 trilhões em receitas anuais de prêmios, sendo 

que US$ 1,2 trilhão das receitas anuais do prêmio vêm apenas dos Estados Unidos. 

Esta indústria tem tido menos melhorias do que o setor de serviços financeiros e têm 

entre as mais baixas classificações de satisfação e lealdade do cliente de qualquer 

indústria, sugerindo que uma revisão tecnológica da indústria poderia trazer 

significativas melhorias. 

Pesquisa realizada pelo Distrito Insurtech Report (2020) revela dados muito 

interessantes e atuais sobre o setor. Menos da metade das pessoas nos Estados 

Unidos têm cobertura de seguro de vida e mais da metade de todas as casas nos 

Estados Unidos são subestimadas.  Isso deixa um espaço substancial para o mercado 

de seguro crescer e se adaptar com melhorias na tecnologia. 

Inovadores de tecnologia têm notado esse enorme potencial. Em 2014, os 

investidores despejaram US$ 2,6 bilhões em “insurtech”, mais de dez por cento de 

todos os investimentos em fintech no mesmo ano e um aumento três vezes maior que 

no ano anterior. Com a chegada da revolução da insurtech, a indústria provavelmente 

continuará a inovar e a transformar adicionando eficiências e crescendo a base de 

clientes (DISTRITO INSURTECH, 2020) 

O seguro é construído em dados. As companhias de seguros devem determinar 

responsabilidade e avaliar como eles podem cobrir consumidores individuais. As 

insurtechs estão melhorando as maneiras pelas quais os dados são coletados e 

processados. Essas novas capacidades tecnológicas permitem que as seguradoras 

melhorem suas ofertas de consumo existentes, aliviando os seus encargos 

regulamentares, e criando novos produtos para melhor se adaptarem à sociedade e 

ao comportamento modernos. 

O setor segurador do Brasil é líder em arrecadação de prêmios na América 

Latina e ocupa o 13º lugar no ranking mundial. Sendo responsável por 6,7% no PIB 

(Produto Interno Bruto), o mercado de seguros no Brasil arrecadou, em 2020, R$ 
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500,9 bilhões (DISTRITO, 2020). As seguradoras mantêm mais de R$1,4 trilhão em 

ativos, ou seja, 23,5% da dívida pública, tornando o setor um dos maiores investidores 

institucionais do país segundo a Cnseg (Confederação Nacional de Seguros). Embora 

os números sejam grandes, segundo a Sincor (Sindicato das Corretoras) em 2020, as 

dez maiores seguradoras do Brasil representam mais de 75% do mercado segurador, 

revelando um mercado altamente concentrado. 

A principal evolução do mercado de seguros é a forma de distribuição. Segundo 

a Federação Nacional dos Corretores de Seguros Privados e de Resseguros, de 

Capitalização, de Previdência Privada, das Empresas Corretoras de Seguros 

(Fenacor), antes 50 mil corretores espalhados pelo Brasil vendiam pessoalmente, e 

eventualmente via call center, hoje a contratação é feita diretamente pelo consumidor 

nos canais digitais. Inicialmente, esse caminho era restrito a produtos menos 

complexos como seguro viagem e aparelhos eletrônicos, mas está ganhando mercado 

em outros produtos como o seguro automotivo. Mesmo com iniciativas das grandes 

seguradoras na criação de labs digitais, parcerias com hubs de inovação e conexões 

com startups - como no exemplo da Oxigênio da Porto Seguro, Youse da Caixa 

Seguradora, e Ciclic do Banco do Brasil - as inovações mais incrementais e menos 

disruptivas dão o tom do mercado. 

A SUSEP, órgão regulamentador do setor de seguros, está trabalhando para 

fomentar o mercado com novos projetos: o seguro com vigência reduzida de contrato, 

contratos com período intermitente (o “liga-desliga”), a distribuição digital dos seguros 

e o sandbox regulatório, que permite às insurtechs, assim como o Banco Central 

permitiu às fintechs, que se organizem e façam testes em pequena escala sem 

prejudicar o sistema financeiro. O grande desafio será traduzir as novas 

regulamentações para a linguagem do consumidor, oferecendo produtos que se 

assemelham ao estilo de vida de uma pessoa e não de forma genérica a um grupo de 

risco. 

Segundo o Distrito Insurtech Report 2020, as insurtechs possuem quatro 

categorias, distribuídas conforme figura 4, na qual é possível verificar também as 

principais aceleradoras e investidores da área: 

- Infraestrutura e Backend - Soluções que agilizam processos diversos dentro 

das seguradoras e corretoras, da comunicação à análise de risco. 

- Produto e Distribuição - Startups que oferecem produtos inovadores e muitas 

vezes inéditos para o consumidor, fora do leque padrão. 
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- Marketplace e Comparação - Startups que funcionam como canais de 

distribuição e, baseadas no perfil do usuário, oferecem produtos “de prateleira” das 

seguradoras. 

- Serviços Adicionais - Soluções para a cadeia de serviços que as seguradoras 

oferecem, descentralizando e plataformizando processos. 

 

Figura 4 – Principais Insurtechs por categoria 

 

Fonte: Distrito InsurTech Report (2020). 

 

O mercado de seguros é altamente concentrado em poucas corretoras, já as 

insurtechs, embora tenham um número grande em expansão também são 

concentradas territorialmente, sendo que três entre quatro insurtechs brasileiras se 

localizam na região Sudeste e 52,2% delas estão em São Paulo. O estado representa, 

por exemplo, metade dos seguros residenciais do país (DISTRITO, 2020) 

O estudo pioneiro Distrito Insurtech Report, 2020 revela dados interessantes 

sobre o setor: quase 70% das insurtechs tem menos de 20 funcionários. Infraestrutura 

e Backend é a categoria que possui o maior número de funcionários. Como costumam 

ser empresas crossservices, atendem mercados mais maduros, como é com caso da 

Neoway e a Clearsale. A grande maioria - 79 insurtechs - têm menos de 20 
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funcionários, revelando um mercado de empresas pouco maduras no setor. Apenas 

15 das insurtechs mapeadas têm mais de 50 funcionários, conforme gráfico 3. 

 

Gráfico 3 – Média e Mediana de funcionários por categoria 
 

 

Fonte: Distrito InsurTech Report (2020). 

 

Outros dados relevantes são sobre o perfil societário das insurtechs brasileiras. 

A presença de mulheres no mercado de insurtech está um pouco abaixo da média da 

distribuição dos setores, em termos de equilíbrio de gênero. Com 14,4% de mulheres, 

está acima dos 11% das fintechs, mas bem abaixo dos 25% de LegalTech. A figura 5 

descreve que a idade média é de 44 anos e a escolaridade de 73% dos sócios é 

superior completo indicando maturidade, estudo formal e experiência dos sócios.  
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Figura 5 – Perfil Societário das Insurtechs 
 

 

Fonte: Distrito InsurTech Report (2020). 

 

A divulgação digital é bastante frequente (MCFALL, 2018). Baseado nas 

descrições das insurtechs em redes sociais, foi gerado um mapa das palavras mais 

usadas pelas startups quando falam de si mesmas. As palavras mais citadas são 

seguros, saúde, clientes, soluções, as quais indicam as palavras-chave no momento 

da venda para despertar o interesse dos clientes prospects. Maiores detalhes podem 

ser consultados na figura 6: 

Figura 6 – Palavras mais usadas nas redes sociais pelas insurtechs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Distrito Insurtech Report (2020). 
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Como é possível verificar claramente, as palavras seguros e saúde 

predominam, e as pesquisas sobre profissionais de saúde aumentam a cada dia, 

desde buscas de orientação sobre a especialidade a ser consultada a pesquisas em 

busca da confirmação do diagnóstico recebido no consultório. Por isso, os 

profissionais da saúde têm investido em disponibilizar informação no meio digital. 

 

2.3.4 Healthtechs – Startups na área de saúde 

 

O segmento de healthtechs cresceu 141% em cinco anos, eram 160 startups e 

hoje são 386, segundo Distrito Healthtechs Report (2020). Ainda segundo o estudo, 

de 2014 até 2021 os investimentos nas empresas de saúde passaram de US$ 7,1 

bilhões para US$ 14,6 bilhões, ou seja, dobraram. O Brasil é o maior mercado de 

saúde da América Latina e o sétimo maior mercado de saúde do mundo com mais de 

US$ 42 bilhões gastos anualmente em cuidados de saúde privados (STARTUP 

GENOME, 2021). Com um mercado tão aquecido e carente de soluções de base 

tecnológica para suprir suas necessidades, vemos crescer nos últimos anos as 

startups com produtos e serviços voltados à verticalização da saúde. 

A saúde é uma das principais áreas de pesquisa dentro de uma sociedade. 

Todos os anos são gastos trilhões de dólares globalmente para desenvolver soluções 

e atender as necessidades e expectativas da população. Segundo a OMS (2018) são 

gastos cerca de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) do mundo somente com saúde e 

segundo o IBGE, o Brasil acompanha a média mundial. As despesas com saúde 

representaram 9,2% do PIB em 2017, cerca de R$ 608 bilhões. Com a pandemia da 

covid-19 esse número deve ter crescido demasiadamente. 

Embora os gastos com saúde sejam significativos, o sistema de saúde 

brasileiro possui diversos problemas, principalmente na esfera pública, atingindo 

principalmente as classes sociais mais baixas. Nesse contexto, surgem várias 

oportunidades, abrindo o mercado para as soluções tecnológicas, como as 

denominadas helthtechs. 

O mercado de saúde digital ainda é relativamente recente no mundo. A primeira 

aceleradora focada em startups de saúde surgiu nos Estados Unidos apenas em 2010 

e no Brasil em 2015. Mas já é possível observar o impacto que essas primeiras 

sementes plantadas têm na construção de um ecossistema mais forte e consolidado 
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que leve a inovação a um novo patamar — trazendo o chamado “futuro da saúde” 

para mais perto da população. 

Segundo relatório publicado pela plataforma CB Insights (2021) já existem 42 

healthtechs unicórnios no mundo, as quais acumulam juntas o valor de mercado de 

US$ 102 bilhões. Atualmente, temos mapeadas no Brasil, 542 startups de healthtechs, 

segundo dados do ABStartup (2021). Em relação ao nível de maturidade das startups 

nesse segmento, 46,4% delas estão em fase de tração e 30% em fase de operação. 

Segundo o relatório realizado pelo site Distrito, as healthtechs estão distribuídas em 

nove categorias, conforme descrito na figura 7 e as maiores healthtechs brasileiras 

podem ser visualizadas na figura 8. 

 

Figura 7 –Principais categorias das Healthtechs 

 

Fonte: Distrito Healthtechs Report (2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://startupbase.abstartups.com.br/
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Figura 8 –Principais Healthtechs por categoria 
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Fonte: Distrito HealthTech Report Brasil (2020). 

 

Assim como as demais áreas das X-Techs, as healthtechs estão concentradas 

na região sudeste, que possui 60% das startups, sendo São Paulo o principal polo 

com 43,1%, segundo dados do Distrito HealthTech Report Brasil, 2020. 

As startups que melhoram a gestão em clínicas, hospitais e laboratórios lideram 

as healthtechs com 25%, na sequência destacam-se as categorias acesso a 

informação, marketplace e farmacêutica e diagnóstico, todas com percentual maior 

que 10%, conforme pode-se observar no grafico 4. 
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Grafico 4 –Distribuição de healthtechs brasileiras por categoria 
 

 

 

Fonte: Districto HealthTech Report Brasil (2020). 

 

Outros dados que merecem análise são os dados quanto ao número de 

colaboradores. Diferentemente de setores mais consoildados como as fintechs e 

edutechs, as healthtechs empregam quase 10.000 colaboradores, sendo que 44% 

empregam até cinco funcionários. Na análise societária das healthtechs os números 

acompanham os demais setores concentrados em homens, com média etária de 40 

anos, sendo apenas 20% mulheres. 

Expandir o acesso à assistência médica e melhorar o ambiente hospitalar são 

os grandes objetivos das startups de saúde. Assim, as healthtechs têm o grande 

desafio de reduzir as burocracias do cenário de assistência médica, o qual possui 

custos altos e crescentes, tempos insuportáveis de espera, ineficiência no 

desenvolvimento de medicamentos e acesso limitado a serviços. 

Os planos de saúde e seguros de saúde têm sido aprimorados através de novas 

tecnologias. Atualmente, estamos em um momento atípico na área de saúde. Em meio 

a uma pandemia mundial, com recursos hospitalares e equipes insuficientes para 
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atender a alta demanda de pacientes, soluções inovadoras como a das startups, foram 

fundamentais desenvolvendo telemedicina, big data, exames laboratoriais remotos, 

acompanhamento de internação hospitalar e teste sorológico.  

As startups surgiram quebrando muitos paradigmas. Quase sempre baseadas 

na transformação digital e modelos de negócios inovadores elas estão desbravando 

novos caminhos. As startups surgem apenas de uma ideia de uma oportunidade 

visualizada, e na maioria das vezes não se adequam às regras vigentes, assim como 

tudo que é novo precisa adequar-se à realidade local fazendo-se necessária uma 

regulamentação governamental, a qual trataremos no tópico seguinte. 

 

2.3.5 O governo e as startups 

 

Em 2018, entrou em vigor a regulamentação do chamado Marco Legal de 

Ciência e Tecnologia, que modificou a Lei de Inovação − que já dava preferência a 

startups nas compras públicas − e a Lei de Compras Públicas, que passou a permitir 

compras de soluções inovadoras de startups, com dispensa de licitação, quando as 

soluções forem desenvolvidas em processo de “encomenda tecnológica”. 

Em 2020, foi sancionada a Lei Complementar 182/21, e em setembro/2021 

entrou em vigor o chamado Marco Legal das Startups e do Empreendedorismo 

Inovador (MLSEI), construído a partir das contribuições de diversos stakeholders do 

ecossistema de startups brasileiras. A lei representa um primeiro passo para o 

desenvolvimento de uma regulação mais ampla, como almejam os integrantes do 

setor. 

No quadro 2, Matos e Radaelli (2020) organizaram em grupos os principais 

tópicos do ambiente regulatório brasileiro que representam barreiras às startups. Os 

tópicos foram relacionados diretamente às startups, analisando aspectos gerais como 

processos de abertura e fechamento, modelo societário, contrato de trabalho e de 

dificuldades no acesso a capital.  

https://publications.iadb.org/pt/publications?f%5B0%5D=author%3A27582
https://publications.iadb.org/pt/publications?f%5B0%5D=author%3A8643
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Quadro 2 - Avanços e desafios regulatórios 

 

Topicos regulatórios O que já temos Pontos para discussão 

Definição legal de startup inovadora Definições legais para: 
Incubador de empresas 
Nucleo de inovação tecnológica (NIT) 
Parque tecnológico 
Polo tecnologico 

O que é uma startup inovadora digna 
de proteção e incentivo legal? 

Societário Sociedade limitada regulada pelo CC 
9Lei 10.406/02) Lei das S.A. 9Lei 
6.404/76) Lei complementar 155/16, 
que regula a participação do investidor 
anjo em micro ou empresas de 
pequeno porte. 

Possiveis soluções: 
PL 4.303/12 que altera a Lei das S.A., 
criando a sociedade anônima 
simplificada, e inclusão das S.A. de 
pequeno porte no Simples Nacional 
(Câmara dos Deputados, Deputado 
Laercio Oliveira PR-SE).  
Redução de custos por meio da 
utilização dos meios eletrônicos para 
publicações ou mesmo deixar de exigir 
publicações. 
Utilização de vantagens por meio da 
S.A. de pequeno porte. 

Burocracias de abertura de empresas Regime do Simples (Leis 
complementares 123/06 e 155/16) para 
MEs e EPPs.  

Uma legislação para start-ups poderia 
permitir sua abertura on line, gratuita e 
facilitada. 

Burocracia para encerramento de 
empresas 

Lei das Falências (Lei complementar 
11.101/05) IN RFB 1634/16, que 
dispõe sobre o CNPJ. 

Mapeamento das responsabilidades do 
empreendedor quando do 
encerramento da empresa e 
verificação de viabilidade de um 
projeto que suavize o peso de tais 
responsabilidades. 

Incentivos Fiscais Lei do Bem (Lei 11.196/05), atualizada 
pela Lei 13.243/16 Regime do Simples, 
exclui S.A. 

Possiveis soluções: 
Fazer com que as startups participem 
do Simples na modalidade de S.A. 
simplificada, conforme o PL 4.303/12. 
Extensão da Lei do Bem para 
investimento privado em statups. 

Trabalhista CLT (Decreto-Lei 5.452/43 e Lei 
13.467/17) 
Terceirização (Leis 6.019/74 e 
13.429/17). 

Regulamentação de stock options  
Contratos flexíveis nos 36 meses 
Visto on line e gratuitos para 
estrangeiros / fast track  
Salarios dinâmicos  
Isenção de encargos 

Incentivos e subsídios para 
investimento  

Regime do Simples (Leis 
complementares 123/06 e 155/16) para 
Mês e EPPs.  
Instrução CVM 588 sobre Equity 
Crowfunding. 

Criação de incentivos adicionais para 
start-ups com foco socioambiental, o 
chamado empreendedorismo social, 
vide modelo italiano. 

Fonte: Matos e Radaelli (2020). 

 

Embora a Lei seja vista positivamente, os stakeholders do mercado consideram 

de baixo impacto para o ecossistema; portanto, o desafio do país é transformar a 

atenção dada ao tema em propostas legislativas de maior qualidade e relevância para 

o desenvolvimento do ecossistema. 

Os desafios de acesso das startups ao mercado interno também passam pelo 

setor público, responsável por grande parte do poder de compra do país. A legislação 

de compras públicas, contudo, tem sido um desafio, já que é pouco flexível, impondo 

restrições para compras inovadoras ou de pequenas empresas. Muitas vezes, leis 

https://publications.iadb.org/pt/publications?f%5B0%5D=author%3A27582
https://publications.iadb.org/pt/publications?f%5B0%5D=author%3A8643
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municipais ou estaduais precisam ser alteradas para permitir a criação de processos 

específicos de compras de soluções de startups pelo poder público.  

O MLSEI facilitou essa deficiência. As novas regras permitem a aceitação de 

preços maiores às estimativas pelo Poder Público, desde que a contratação gere uma 

maior inovação tecnológica, menores prazos de execução ou maior facilidade de 

manutenção e operação. Outro ponto importante é que um ou mais licitantes podem 

ser escolhidos para a etapa de testes, efetivando o Contrato Público para Solução 

Inovadora (CPSI), desde que as soluções sejam complementares. 

 

2.4 INSTITUIÇÕES DE DEFESA E ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO 

 

A regulação é um dos pilares mais importantes de um ecossistema de 

empreendedorismo. Entretanto, depende do poder público para sua efetiva 

implementação (FALEIRO, 2021). Ainda assim, buscando influenciar governos no 

desenvolvimento de políticas públicas cada vez melhores, entidades e grupos da 

sociedade civil organizada buscaram construir espaços de diálogo com o poder 

público, num trabalho de defesa do setor. Embora haja diversas instituições atuando 

pelo empreendedorismo de forma geral, poucas trabalham especificamente com as 

startups, no quadro 3 listamos a seguir algumas das principais instituições que atuam 

para defender o empreendedorismo e as startups. 

 

https://www.cnmp.mp.br/portal/institucional/comissoes/comissao-de-preservacao-da-autonomia-do-ministerio-publico/atuacao/estudos-e-notas-tecnicas-2
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Quadro 3 – Instituições que atuam pelo desenvolvimento das startups 

ENTIDADE ATUAÇÃO 

Associação Brasileira das 

Startups 

Busca representar os interesses das startups, 

atua no Dinamo. 

Anjos do Brasil Representa os investidores anjo, atua no 

Dinamo. 

ANPROTEC Representa incubadoras e aceleradoras. 

ABVCap Representa gestores de investimento. 

 

Dinamo 

Representa conjuntamente diversas entidades 

do ecossistema para atuar na regulamentação 

das startups 

Endeavor Atua para atrair melhorias para as empresas 

de alto impacto, inclusive startups. 

Sebrae Atua representando o pequeno empreendor, 

inclusive startups. 

Fonte: A autora, adaptado de Matos e Radaelli (2020). 

 

Os impactos das inovações, em geral, somente podem ser verificados quando 

os efeitos das atividades inovativas já estão concretizados e podem ser perceptíveis. 

Deste modo, esses resultados se referem a decisões tomadas de antemão baseadas, 

sobretudo, na expectativa de obtenção de lucros diferenciados, de modo que os 

principais efeitos das inovações estão relacionados ao aumento da capacidade 

competitiva das empresas inovadoras, do valor adicionado e da conquista de 

mercados. 

 

2.4.1 Apoio Governamental 

 

A inovação é um fenômeno complexo, cujas atividades são geralmente 

motivadas pela busca do lucro diferenciado, envolvendo percepções a respeito das 

oportunidades técnicas e econômicas ainda não exploradas (FACCIONE FILHO, 

2018). Por isso, a inovação contém um elemento fundamental de risco e incerteza.  

Ainda que os ganhos auferidos das atividades inovativas possam ser 

consideráveis, em geral, o que se busca não pode ser conhecido com exatidão e, 

consequentemente, os efeitos técnicos dos esforços inovativos raramente podem ser 

https://publications.iadb.org/pt/publications?f%5B0%5D=author%3A27582
https://publications.iadb.org/pt/publications?f%5B0%5D=author%3A8643
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conhecidos antecipadamente. Neste contexto, o apoio do governo torna-se um 

aspecto fundamental para que tais atividades façam parte das estratégias 

empresariais, sobretudo quando este, em determinados casos, garante uma 

demanda, ainda que temporária, para as inovações que se apresentam. 

Segundo dados do IBGE na Pesquisa de Inovação Tecnológica - PINTEC 

(2017), as empresas beneficiadas com algum incentivo do governo recuaram de 

39,9%, em 2014, para 26,2%, em 2017. O financiamento à compra de máquinas e 

equipamentos, principal mecanismo de incentivo à inovação, foi a modalidade que 

mais perdeu relevância, caindo de 29,9% empresas beneficiadas para 12,9%. A 

indústria foi a mais afetada ao registrar 33,9% de empresas inovadoras, o menor 

patamar das três últimas edições. Os setores de eletricidade e gás mantiveram a 

tendência de queda apresentada a partir do triênio 2012-2014, caindo de 29,2% para 

28,4% e de 32,4% para 32%, respectivamente. 

As quatro primeiras edições da PINTEC mostraram que os problemas e 

obstáculos de ordem econômica sobrepuseram-se aos demais. Mais precisamente, 

tiveram destaque aquelas dificuldades representadas pelos elevados custos de se 

inovar, pela escassez de fontes apropriadas de financiamento e pelos riscos 

econômicos excessivos.  Já na pesquisa do período 2015-2017, os riscos econômicos 

excessivos ganharam importância, configurando-se como principal obstáculo à 

inovação para 81,8% das empresas inovadoras, após ocupar a terceira e segunda 

posições nos triênios 2009-2011 e 2012-2014. Em contrapartida, os elevados custos 

para inovar caíram da primeira colocação, em 2011 e em 2014, para a segunda, sendo 

indicado por 79,7% das empresas inovadoras. 

Ainda na pesquisa PINTEC, a falta de pessoal qualificado vem avançando 

posições no ranking de gargalos à inovação, chegando a se configurar, como o 

terceiro maior entrave na Indústria. Ainda na pesquisa, a falta de profissionais 

qualificadosfoi apresentado como relevância alta ou média por 65,5% dos 

respondentes, indicando que para inovar faz-se necessário melhorar a qualificação e 

o aperfeiçoamento dos profissionais brasileiros. 

Apesar do aumento das empresas que se beneficiaram com a Lei do Bem (de 

3,5% em 2014 para 4,7% em 2017), a diminuição do apoio total do governo tem sua 

tendência influenciada pela diminuição do apoio para aquisição de máquinas e 

equipamentos. No triênio 2015-2017, 26,2% de empresas inovadoras foram 

beneficiadas com algum tipo de apoio à inovação, queda em relação aos triênios 2009-
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2011 e 2012-2014, quando as proporções foram de 34,2% e 39,9%, respectivamente. 

O financiamento para a compra de máquinas e equipamentos ainda é o principal 

mecanismo de incentivo à inovação, mas foi a modalidade que mais perdeu relevância 

nas empresas beneficiadas, recuando de 29,9% para 12,9% no período. 

A abordagem tradicional de inovação nas empresas geralmente se refere ao 

conceito de inovação tecnológica, ou seja, de produto ou processo. No entanto, esta 

abordagem não tem sido suficiente para divisar outros importantes elementos das 

atividades inovativas, integrantes dos complexos processos de inovação, e que se 

referem aos aspectos não tecnológicos, cuja inclusão remete a uma concepção mais 

ampla da inovação. Em geral, esta visão incorpora as inovações organizacionais e de 

marketing, que costumam manter estreitas relações com as inovações tecnológicas.  

Empresas com inovações organizacionais normalmente introduzem novos 

processos tecnológicos, ao passo que inovações de marketing geralmente coincidem 

com inovações de produto. Entretanto, empresas que não foram inovadoras em 

produto e/ou processo podem ter inovado em técnicas organizacionais e de mercado, 

por exemplo (GAULT, 2018). Esta concepção da inovação aproxima-se dos cinco 

tipos de inovação apresentados por Schumpeter (1984): novos produtos, novos 

métodos de produção, novos mercados, novos métodos de organização das 

atividades de negócios e novas fontes e suprimento. Neste contexto, Schumpeter 

(1984) notou que inovações podem ser incrementais ou envolver novas tecnologias 

radicais e disruptivas.  

De qualquer forma, espera-se que empresas que combinem inovações de 

produto e processo com inovações organizacionais e de marketing aufiram melhor 

desempenho em termos de vendas com novidades no mercado e inovações de 

processo voltadas para redução de custos. Considera-se que a implementação de 

novidades organizacionais pode melhorar o uso do conhecimento, a eficiência dos 

fluxos de trabalho ou a qualidade dos bens ou serviços para as empresas, enquanto 

inovações de marketing podem melhorar a capacidade da empresa para responder 

às necessidades dos clientes, abrir novos mercados ou reposicionar o produto no 

mercado para incrementar as vendas.  

Diariamente surgem diversas oportunidades de inovação e, 

consequentemente, vêm sendo integradas às atividades inovativas empreendidas 

pelas empresas brasileiras, como parte de estratégias para melhorar seus produtos e 
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processos. A participação governamental propicia avanços mais rápidos e regulariza 

o mercado. 
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3 METODOLOGIA 

 

Este estudo abrange uma pesquisa exploratória realizada sobre questões de 

pesquisa que incluem conceitos inovadores sobre startups, principalmente 

nomenclatura padrão, variáveis que conduzem a sobrevivência das startups e 

comparação dos modelos de negócio na área de planos e seguros de saúde 

tradicionais com as startups deste segmento com intuito de procurar padrões e 

descobertas. Essa pesquisa se caracteriza em estudar um tema atual e problemas 

pouco estudados, muitas vezes inéditos, cujo referencial é baseado em conceitos 

preliminares.  

Também com a presença de uma natureza descritiva e analítica, essa 

pesquisa possui como objetivo avaliar como os modelos de negócios inovadores, com 

base na transformação digital, podem criar, entregar e capturar valor na área de 

seguros e planos de saúde frente as operadoras tradicionais, com o suporte de fontes 

de dados múltiplos tanto no mercado quanto na academia, com o foco nas análises 

quantitativa e qualitativa. 

De maneira síncrona ao desenvolvimento da tese formulada foram elaborados 

artigos sobre o assunto para apontar e descrever o cenário da transformação digital, 

inovação de modelos de negócio e desenvolvimento de novos produtos. 

O resultado foi o desenvolvimento de três artigos científicos, os quais 

respondem aos três objetivos específicos da tese. Cada artigo teve uma metodologia 

de pesquisa, e o quadro 4 ilustra os objetivos de construção da pesquisa: 

 

Quadro 4 - Especificação dos objetivos específicos, métodos, conceitos e resultados 

alcançados 

Artigos Objetivos 
Específicos 

Método Conceitos Resultados 

Artigo 1  Definir um modelo 
de nomenclatura 
padrão a fim de 
alcançar uma 
análise eficiente da 
linguagem 
empresarial das 
startups 

Revisão 
Multivocal 
da 
Literatura 

Startup;  

 

Metodologia 
Multivocal  

Público-alvo;  

 

Modelo de 
Receita;  

 

Fase 

Artigo 2 Identificar quais 
variáveis conduzem 

Data Mining X-Tech; Não é a 
escolha do 
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uma startup a ter 
maior sobrevivência 

 

 segmento de 
atuação (X) da 
X-Tech que 
leva à startup 
a maior 
sobrevivência 

Artigo 3 Comparar modelos 
de negócio na área 
de planos e seguros 
de saúde 
tradicionais com as 
startups deste 
segmento 

 

Análise 
comparativa 
a partir de 
dados 
secundários 

X-Tech; 

 

Proposta de 
valor; 
Entrega de 
valor; 
Captura de 
valor; 
Criação de 
valor 

As operadoras 
de plano de 
saude 
healthtechs 
(OPS-h) são 
empresas 
mais eficientes 
e rentáveis do 
que as 
operadoras de 
saúde 
tradicionais 
(OPS-t). 

 

 

O artigo 1 teve como objetivo sistematizar a nomenclatura e a terminologia do 

universo das startups e estabelecer uma taxonomia destas, bem como sua 

classificação, considerando o ponto de vista acadêmico e de mercado. Além disso, 

propôs termos únicos para uso da academia. O estudo utilizou uma Revisão Multivocal 

da Literatura (GAROUSI et al., 2019; MYRBAKKEN et al., 2017; CALDERÓN et al., 

2018; SHRIVASTAVA, 2020) sobre startups verificando as nomenclaturas, 

terminologias e classificações que a norteiam (fases, público-alvo, modelo de 

negócio), tanto na literatura acadêmica, como na literatura cinza. O resultado permitiu 

a apresentação das informações de maneira a comparar as diversas bases existentes 

sobre o tema. 

O artigo 2 tem como objetivo identificar quais variáveis conduzem uma startup 

a ter maior sobrevivência, utilizando data mining (LAVRAC, 1999) sob as perspectivas 

de segmento de atuação [variável X], público-alvo, modelo de receita e estágio. O 

estudo está restrito ao contexto das startups no Brasil, em função dos dados dispersos 

que foram passíveis de compilação para aplicação das técnicas de data mining. Este 

artigo visa trazer a compreensão as variáveis que influenciam na sobrevivência das 

startups, contribuindo com estudiosos e profissionais atuantes na área a fim de 

construir uma teoria mais sólida, baseada em dados estatísticos, ampliando o 

conhecimento sobre as startups. 
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E o artigo 3 teve como objetivo comparar modelos de negócio na área de 

planos e seguros de saúde tradicionais com as startups deste segmento, utilizando 

análise comparativa a partir de dados secundários, aplicando as dimensões proposta 

de valor, entrega de valor, captura de valor, criação de valor, segundo Ludeke et al. 

(2019). 

 

A estrutura da tese está de acordo com a ilustração da Figura 9 a seguir: 

 

Figura 9–Estrutura da tese  

 

 

Fonte: A autora (2022). 
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4 RESULTADOS 

 

Este capítulo tem por objetivo demonstrar os resultados e discussões dos 

artigos publicados. Foram desenvolvidos três artigos. Cada artigo atende, 

separadamente, aos objetivos específicos. Optou-se em demonstrar os artigos 

separadamente com suas descrições. No início de cada artigo, foi desenvolvida uma 

contextualização e os procedimentos metodológicos. Os resultados e conclusões 

foram apresentados na íntegra. 

 

4.1 Artigo 1: Nomenclaturas, terminologias e classificação das startups: Uma revisão 

multivocal da literatura  

 

Contextualização 

 

Publicado por Research, Society and Development, v. 10, n. 4, e53510414052, 

2021. Texto original em inglês e intitulado Nomenclatures, Terminologies and 

Classification of Startups: a Multivocal Literature Review, ISSN 2525-3409, DOI: 

http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i4.14052. 

Este artigo busca responder o objetivo específico 1: “Definir um modelo de 

nomenclatura padrão a fim de alcançar uma análise eficiente da linguagem 

empresarial das startups”. Para tanto, o estudo utilizou uma Revisão Multivocal da 

Literatura sobre startups verificando as nomenclaturas, terminologias e classificações 

que a norteiam (fases, público-alvo, modelo de negócio) tanto na literatura acadêmica, 

como na literatura cinza. O resultado permitiu a apresentação das informações de 

maneira a comparar as diversas bases existentes sobre o tema. O estudo utilizou 

parâmetros próprios e quatro fontes de dados, o que representa uma oportunidade 

para estudos futuros sobre o assunto, explorando outras fontes de dados e 

metodologias de pesquisa. 

O estudo visa contribuir com um modelo de nomenclatura padrão a fim de 

alcançar uma análise eficiente da linguagem empresarial das startups com o propósito 

de auxiliar pesquisadores e empreendedores envolvidos. As definições propostas 

constituem uma terminologia de referência com apresentação de conceitos dos 

termos de startups, conciliando a terminologia acadêmica com a utilizada no mercado 

quanto a publico alvo, modelo de receita e estágio. Abaixo segue o artigo na íntegra: 

http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i4.14052
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4.2 Artigo 2: X-Techs:O que realmente importa para a sobrevivência das startups 

brasileiras? 

 

Contextualização 

 

Enviado para publicação na Innovation and Management Review, ainda em 

análise. Texto original em inglês e intitulado X-Techs: What does really matter for the 

Brazilian startups’ survival? 

Este artigo busca responder o objetivo específico 2: “Identificar quais variáveis 

conduzem uma startup a ter maior sobrevivência”. Para tanto, o estudo utilizou a 

técnica de mineração de dados, através de treinamento seguida de uma analise teste, 

com amostra de 2.249 startups brasileiras. Construiu-se uma Random forest utilizando 

o Rapidminer®Studio inserindo as seguintes variáveis das startups: publico alvo, 

modelo de receita, estágio e segmento de atuação.  

Os resultados descritivos sugerem inicialmente que as variáveis público-alvo, 

principalmente B2C e B2B, e modelo de receita em marketplace, são mais pertinentes 

para a sobrevivência das startups brasileiras do que o segmento de atuação, ou seja, 

o X da X-tech. A introdução do termo inovador X-Tech, onde X representa a área de 

atuação das startups de base tecnológica, trouxe uma nova categorização para as 

startups, contribuindo para a construção da teoria sobre as startups.  

Esses resultados se somam à literatura emergente sobre as startups. Abaixo 

segue o rascunho do artigo na íntegra: 

 

X-Techs: What does really matter for the Brazilian startups’ survival? 
 

Gonçalves, KLF Gonçalves, RF, Nääs, IA 
*kellylfg7@gmail.com *rofranco212@gmail.com *irenilza.naas@docente.unip.br 

 
 
 

Abstract 
Studies on the survival of startups are scarce, requiring knowledge about which 
variables lead startups to have greater business survival. The present study is an 
exploratory analysis using data mining to find random trees to classify the survival rate 
of startups in Brazil. The input attributes were the market interactions, mainly B2C and 
B2B, target audience, and income model, and the output was the business survival 
rate. We also proposed the nomenclature X-tech, where X represents the area of 
activity of technology-based startups. Studies on the survival of startups are scarce, 
requiring knowledge about which variables lead startups to have greater survival. 

mailto:kellylfg7@gmail.com
mailto:rofranco212@gmail.com
mailto:*irenilza.naas@docente.unip.br
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Thus, using data mining with a sample of 2,249 Brazilian startups, a Random forest 
was built using the independent variables target audience, income model, business 
stage, and operating segment. The descriptive results initially suggest that the 
variables target audience (mainly B2C and B2B) and income model (whether in the 
marketplace) are more relevant for the survival of Brazilian startups than the operating 
area (the X of X-Tech). The introduction of the innovative term X-tech, where X 
represents the area of activity of technology-based startups, brought a new 
categorization of startups, contributing to the construction of the theory about startups. 
These results add to the emerging literature on startups. 
 
Keywords. X-Tech; Startup; Innovation; Digital Transformation. 
 

1 Introduction 

The year 2020 was forcibly the year of global digital transformation. The spread of the 
SARS-COV-2 virus has pushed humanity into a forced digital shift. Social isolation 
caused by the pandemic moved nearly all companies' offices to employees’ and 
directors’ homes in a movement called home-office. Meetings began to be held on 
videoconference platforms, and traditional schools had to hire educational platforms 
for distance learning. In the way, sales and purchases were made through websites or 
social networks with delivery, while families’ leisure was limited to streaming channels 
(Steinbach et al., 2021; Higuchi & Maehara, 2021). 
 
These rapid changes in the needs of people and companies require increasingly 
dynamic innovations leading the economy to a new market reality threatening 
established business models. Increasing uncertainty in the business environment 
transforms companies' core business models through a digital business transformation 
(DBT) process. Thus, technology-based innovation has become a fundamental aspect 
of economic and social development due to fierce competition and rapid change in the 
consumer market. From the point of view of production, many companies have 
adopted the principles of digital transformation in their business models, whether at the 
operational level, such as in the creation of new products or services, up to the highest 
strategic level of transformation of business models (Matt et al., 2015). 
 
In this change process, digital transformation plays a critical factor in improving the 
quality and diversity of new products and services, strengthening relationships 
between companies, consumers, and government. In this way, the art of creating and 
developing products has become a matter of survival for organizations. Thus, startups 
arise, intending to explore an idea of innovative potential commercially. Startups are 
nascent ventures focused on technology and innovation and operating in uncertain 
markets (Barbosa & Ramos, 2021; Donda, 2020). To meet the market, they need a set 
of technical and business capabilities, efficiently allocating resources to obtain a 
product or service with a market value. 
 
Digital transformation and startups are emerging terms in today's corporate world, and 
it is not just about tools. It extends to people, organizations, their habits, their operation, 
and, obviously, management practices and hierarchical models. Enables a competitive 
advantage, allowing companies to improve their economic performance indicators 
(Westerman & Bonnet, 2015; Hesset al., 2016; Boneva, 2018; Heavin & Power, 2018); 
keep up with changes in consumer behavior (Kim& Mauborgne, 2017; Ismail et al., 
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2015; Dremelet al., 2017, VonLeipziget al., 2017); and break down barriers between 
competitors (Schwertner, 2017). Therefore, startups have a clear advantage because 
they do not have legacy or corporate restrictions. Innovation and the adoption of new 
technologies are fundamental aspects of these new businesses (Forsgrenet al, 2018; 
Ledmane Redman, 2020; Hatada, 2021). Thus, technology-based startups, from now 
on, referred to as X-Techs quickly changed the reality of the markets they operate. 
 
With the late advancement of digital transformation in people's lives, as well as the 
very nature of startups that seek a viable value proposition and a scalable and 
repetitive business model (Mercandetti et al., 2017; Gonçalves et al., 2021), 
technology-based startups are gaining more strength in the market and are so-called 
“Tech companies.” Many terms for the areas of activity of “Tech companies” are widely 
known, as is the case of the term Fintech, which emerged from the union of the words 
financial and technology. Fintechs are mostly startups that work to innovate and 
optimize services in the financial system. These companies have much lower operating 
costs than traditional institutions in the sector. In the insurance sector, facing the wave 
of the Fintech phenomenon, it has been expanding rapidly, with a series of companies 
emerging to provide the so-called "Insur-tech" services. The other sectors of the 
economy, following the same concept of technological innovation, began to designate 
similar terms, such as the health sector, in which technological startups are called 
Health-techs; in education, smart platforms are known as Edutechs or Edtechs. 
 
With a focus on a sustainable economy, innovative and alternative ideas arise for the 
most diverse situations of nature preservation. The startups in this area of activity are 
called Eco-techs. Biotechs are technological startups in the biological sciences: 
molecular, cellular, biodiversity, reproduction, and genetics. The term Agro-tech is 
used for technology in the sustainable solution of agricultural problems. Reg-techs are 
startups that use information technology to improve regulatory processes, expanding 
to any regulated business, with a particular appeal to the consumer goods industry, 
reducing millions in fines for companies. The segments in which the Techs operate are 
diverse. Others emerge with the advancement of Digital Transformation, incorporating 
concepts such as blockchain, artificial intelligence, digitalization, hub economy, and 
sharing economy. All these startups that use technological innovation concepts have 
one thing in common: they are technologically based regardless of the segment in 
which they operate. All are described as Tech startups. Thus, we defined that 
technology-based startups will be called X-Techs. 
 
Studies on the factors that drive the life cycle of startups are scarce, as it is an area of 
knowledge under construction, but some authors serve as a source (Marcon & Ribeiro, 
2021; Arruda et al., 2014).). Most studies on the factors that increase the life cycle of 
startups deal with the importance of training founders and their teams (Zellmer-Bruhn, 
2021; Roche et al., 2020) and the existence of an ecosystem to support and develop 
startups. startups (Amaral, 2019; Gazel, 2019; Cukier & Kon, 2018).Given the high 
risks, the creation of startups has a great chance of failure due to the routine changes 
in strategies and market positioning, which tend to be reformulated to adapt to the 
reality in which they operate. In addition, in the beginning, companies have few 
financial, technological, or human resources, and the demand for results is high, 
especially from investors (Kerényi et al., 2018; Kon, 2021). All these factors, 
associated with the scarcity of information that interconnects the various variables 
existing in the universe of startups such as operating segment, target audience, 
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income model, and business stage, cause uncertainties, and insecurities for 
entrepreneurs who wish to venture into the world of startups. 
 
The present study aimed to analyze the X-Techs scenario to identify which variables 
lead a startup to have a business survival rate, using data mining from the operating 
segment, target audience, income model, and business stage. The study is restricted 
to the context of technology startups in Brazil due to the dispersed data that could be 
compiled to apply data mining techniques. We focused on the variables that influence 
the survival of startups for expanding the knowledge about these companies. 
 
2 Startup scenario description in Brazil 

 

The change in strategy and business paradigms has characterized startups' rapid and 
accelerated evolution (Kon, 2021). In an environment combined with the world 
scenario, Brazilian technology-based startups (X-Techs) have been showing 
themselves as an essential business model in the context of contemporary economies, 
which can be observed both in academia and in the market. In the country, in 2019, 
more than 12,000 startups were identified, thus configuring an average annual growth 
in the number of units of 26.75% in the last nine years (Carrilo, 2020). 
 
A study on the Brazilian startup ecosystem (ABSTARTUP, 2018) was carried out jointly 
by the Brazilian Startup Association - ABSTARTUP, Accenture Consultant, and FINEP 
(a public company linked to the Ministry of Science and Technology and Innovation). 
Results revealed that in 2017 about 73% of Brazilian startups were located in ten 
communities; 63% had teams with less than five people; 46% had been working for 
less than two years; 41% were looking for traction, 44% was operating with the service 
model (SaaS) (Gonçalves et al., 2021) and 69% with an annual turnover of less than 
BRL 50,000 (ABSTARTUP, 2021). Therefore, the concentration in large centers, the 
reduced size of the work team, and the short life span can be pointed out as 
characteristics of this type of company in Brazil. 
 
According to ABSTARTUP (2022), using the Startup Base powered by the inventors 
of the startups themselves, which has become the largest statistical database on 
Brazilian startups, Brazil currently has 14,220 registered startups, operating in all 
states and the Federal District. Although this number includes some companies 
already out of operation, results indicate the ideas started and the evolution of this 
market in the country. This number of startups is segmented according to the segment 
of activity. Table 1 explains the segments that have the highest number of registered 
companies: 
 

Table1. Number of startups in Brazil by business segment. 

Business segment Number of startups 

Education 821 

Others 709 

Finance 567 

Health and wellness 511 

Internet 489 

e-commerce 413 

Agribusiness 348 
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Communication and Media 334 

Retail/Wholesale 326 

ICT and Telecom 286 
Source: Startup base. Conceptualized by the authors  

 

 
This profusion of startup technology promises multiple benefits in increasing efficiency 
and reducing costs for businesses or consumers as end-users. Table 2 presents the 
description of the X-Tech segments that predominate in the market segments. 
 

Table 2. X-Techs description by each segment. 

X-Techs Description of startups by the segment of the market 

ADTECH Startups that develop technology for media convergence, big data 
analytics, and ad distribution in decentralized programmatic media. 

AGRITECH Startups that use technology focused on the agricultural systems. 
AGROTECH Startups focused on technological solutions for agriculture 

productivity. 
BIOTECH  Technology-based startups that work in the area of biological 

sciences. 
CLEANTECH Startups that use technology to improve business performance, 

optimize processes, reduce waste and costs, pollute less and reduce 
the production of tailings. 

ECOTECH Startups technology-focused on a sustainable economy. 
EDTECH Startups that use technology to scale education and promote 

accessibility to teaching and knowledge distribution. 

FINTECH Startups using technology to improve financial services. 
FOODTECH Startups that offer technological solutions for the food sector, from 

delivery to the production process. 

GOVTECH Technology startups that propose solutions for modernizing internal 
and public administration issues. 

HEALTHTECH 
Startups that use technology to improve healthcare and wellness. 

HRTECH Startups that facilitate and accelerate all stages of technology-based 
job hiring 

INSURTECH Startups focused on the insurance sector. 

LEGALTECH Startups are dedicated to different functions to automate processes 
with artificial intelligence and accelerate the legal system's access 
and analysis of data. 

MARTECH Startups that use technology to revolutionize digital marketing using 
bots, algorithms, big data, and data analytics. 

REGTECH Startups that use information technology to improve regulatory 
processes. 

RETAILTECH Startups that use technology to improve retail operations 
Source: The authors. 

 
 



 

 

80 

3 Methods 

 
Data on digital transformation and startups are very complex and decentralized, mainly 
due to the absence of a history and a base unified and structured database. Thus, it is 
necessary to gather different information to extract statistical data, which could not be 
processed, extracted, and analyzed by traditional methods. Previous studies suggest 
using data mining to extract information from a database (Strang & Sun, 2020; 
Gonzalez et al., 2016). Data mining is the method of discovering patterns from 
statistical data (Hanet al., 2012), where conventional statistical exploratory data 
analysis procedures could not reveal helpful information (Handet al., 2000). Machine 
learning techniques, including data mining, have become a valuable tool to identify and 
explore patterns and relationships between many variables (Pereira et al., 2013). Data 
mining applications offer classification models in some research areas, including health 
diagnosis and prognosis (Zhang et al., 2018) and identifying gaps in education data 
(Baker et al., 2011). Many forecasting methods use various data mining techniques. 
Recently, as computer processing performance has improved and various models 
have been proposed, research is being conducted to help entrepreneurs and investors 
find hidden patterns by applying data mining techniques (Kannan et al., 2010; Kim, 
2021). 
 
3.1 Data pre-processing 
 
In general, collecting and pre-processing data analysis is essential and time-
consuming. For numeric data, relatively simple pre-processing is required, such as null 
value removal and categorical variable processing. However, there is somewhat 
complicated pre-processing for textual data, such as parsing, stopword elimination, 
and tagging. Most real-world data collected contains null values, and if any variable 
has multiple null values, the variable can be removed to allow parsing. Due to the lack 
of a consolidated base on startups, data from the online platform Startupbase was 
used, which is called the official database of the Brazilian startup ecosystem of 
ABSTARTUP and is fed spontaneously by the startups' owners. 
 
Initially, the X-techs were filtered by the activity segment (Table 1), totaling 12,907 
registered in the different stages. Before using a large amount of data in forecast 
models, we applied dimensionality reduction methodologies to reduce the complexity 
time of the models, excluding some variables. At this stage, it was identified that the 
relevant segments in the country, with the highest number of startups, are: Fintechs, 
Edutechs, Insurtechs, Healthtechs, Ecotechs, and Biotechs. We excluded too many X-
techs from our base, and this selection resulted in 2,249 startups. 
 
Upon deepening the investigation, it was found that within the area as mentioned 
above of X-Techs, a segment to which the company will be focused: finance, 
education, marketing, well-being, health, and insurance. Most X-Techs are generally 
segmented into the market area (Fintech focused on finance, and Edutech focused on 
education). However, there is also a Fintech focused on education solutions, a Fintech 
focused on marketing, or an Insurtech focused on insurance finance. The three most 
relevant variables were selected in quantities of the selected X-Techs, resulting in the 
variation, which was abbreviated to facilitate the processing (Table 2). 
 

Table 2. Market área of the X-Techs and their abbreviation. 
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X-Techs Area of operation X-Tech abbreviation 

Fintech Finance FF 

Fintech Advertising FA 

Fintech Education FE 

Insurtech Insurance IS 

Insurtech Finance IF 

Insurtech Well-being ISBE 

Healthtech Well-being HSBE 

Healthtech Education HE 

Healthtech Finance HF 

Edutech Education EE 

Edutech Finance EF 

Edutech Advertising EA 

Edutech Environment EMA 

Biotech Biotechnology BB 

Biotech Well-being BSBE 

Biotech Agribusiness BA 
Source: Startup base. Conceptualized by the authors (2021).  

 
In all X-techs, three areas were selected, except in Edutech, in which four areas were 
included. This occurred because the number of startups in advertising and the 
environment was the same, and in order to avoid undue selection, the authors decided 
to include both areas. After this categorization of the X-techs' areas of activity, the 
variables Target audience income model and survival stage (Gonçalves et al., 2021) 
corresponding to each abbreviation were included in the spreadsheet (Table 3). In 
addition, descriptive stages such as start, traction, and business stage (Gonçalves et 
al., 2021) were summed up and presented in Operation, as they are the open and 
available startups in the market (Table 4). 
 
Table 3. Independent variables values: Target audience, income model,and business 
stage. 

Variable Options Definition 
 
 
 

Target audience 

B2B Business to Business 
B2B2C Business to Business to Consumer 

B2C Business to Consumer 
P2P Peer to Peer 
B2S Business to Social 
B2G Business to Government 

   

Business stage 

FO X – Tech out of operation 

In operation X- Tech in operation 

Ideation 
Idealization of X-Tech, business definition, and 
organization. 

   

Income Model 
SaaS 

Software as a Service is based on offering 
technological solutions through access. 
 

MP 
Marketplace is a business model that 
connects an offer with demand and 
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monetizes that connection between the 
parties. 
 

Other Other business models. 

E-C 

A term refers to marketing products and 
services on the internet, where transactions 
are carried out via electronic devices, such as 
computers, tablets, and smartphones. This 
type of commerce can occur through virtual 
stores, marketplaces, sales on social 
networks, and even sales via email marketing. 

Consumer 
It develops products and services to serve the 
final consumer. 

API 

Application Programming Interface is a set of 
instructions that determines a communication 
pattern between two different software so that 
they can exchange information with each 
other. 
 

Source: Gonçalves & Gonçalves (2021). Conceptualized by the authors (2021).  
 
 

Table 4. Independent variables values: Target audience, income model, and 
business stage in the business segment of the X-Tech 

X-TECH'S 

Target audience Business stage Income Model 

B2B B2B2C B2C P2P B2S B2G FO 
In 

operation Ideation SaaS MP Other E-C Consumer API 

FF 144 99 63 9 2 1 41 298 28 120 67 70 13 29 8 

FA 12 2 0 0 0 0 1 5 8 0 13 0 0 0 0 

FE 4 3 2 0 0 0 4 4 0 3 2 0 2 2 0 

IS 14 19 6 1 0 0 2 35 3 12 9 12 5 0 1 

IF 3 5 4 2 0 0 1 11 2 6 4 0 1 1 1 

ISBE 3 1 1 0 0 0 1 5 0 2 1 1 0 0 0 

HSBE 99 87 73 2 0 5 46 246 50 111 58 58 13 16 3 

HE 4 1 4 0 0 0 3 5 2 5 0 3 1 0 0 

HF 4 1 0 0 0 1 0 6 0 3 0 1 1 1 0 

EE 120 94 122 12 3 7 135 281 56 307 56 110 35 43 5 

EF 4 5 10 2 0 1 3 17 3 4 3 5 1 8 1 

EA 5 3 0 0 0 0 1 4 3 0 6 1 0 0 0 

EMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BB 8 8 4 0 0 0 3 15 4 1 2 11 3 2 0 

BSBE 3 1 1 0 0 1 0 5 1 1 0 2 0 1 0 

BA 4 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 

Source: Startup base. Conceptualized by the authors (2021). FO= out of business; MP=target 

audience; E-C=e-commerce, API= Application Programming Interfaces. 
 
Figure 1. Indicates the schematic of the information flow used when building the data 

mining array. 
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Figure 1. Schematic of the information flow for building the data mining array. 

 
We used RapidMiner® (RapidMiner, 2017), a Java-based end-to-end analytical tool for 
data mining, text mining, predictive analytics, and business analytics (Almeida et al., 
2016). This solution has been used in many areas and is truly the most popular 
standalone and open-source solution on the market (Poll, 2002) and the market leader 
in its field (Idoine et al., 2018). The optimal subset of variables is obtained by providing 
feedback on predictive performance until some condition is met using predictive 
models. 
 
No connection was found between the variables. So, from the total number of startups 
(2,249), those in the 'ideation' phase and 'out of operation' were excluded, as 
considered irrelevant for the analysis, whose objective is to identify the variables that 
lead a startup to have greater business survival. After this exclusion, there were a total 
of 1,910 startups. We adopted the business survival rate as the variables related to the 
start, and business stage, consolidated in the operation column. The percentage of X-
Tech in business was calculated within each startup's business area (Table 5). From 
the total number of startups in the area, we calculate the percentage in operation. To 
proceed with the data mining, we discretized the percentage found in a set of rules 
shown in the trees. 
 
For discretizing the business survival into the levels High (H), Average (A), and Low 
(L), we used a rule described as if ‘business survival rate’ ≤ 30%, then ‘the survival 
rate’ is Low (L). If ‘business survival rate’ > 30% and ≤ 69%, then ‘business survival 
rate’ is Average (A). If ‘business survival rate’ > 70%, then ‘business survival rate’ is 
High (H). The overall business survival rate referred to each X-Tech is shown in Table 
5.  
 

Table 5- Output values: Business survival of the studied Techs still operating. 

X-Tech's X - Tech started Active Business survival rate (%) Discretization 

FF 510 298 58.43% A 

FA 14 5 35.71% A 

FE 13 4 30.77% L 

II 51 35 68.63% A 

IF 18 11 61.11% A 

ISBE 6 5 83.33% H 

HSBE 435 246 56.55% A 

HE 12 5 41.67% A 

HF 10 6 60.00% A 

EE 768 281 36.59% A 
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EF 23 17 73.91% H 
EA 8 4 50.00% A 

EMA 1 0 0.00% L 

BB 30 15 50.00% A 

BSBE 7 5 71.43% H 

BA 4 2 50.00% A 
Source: Startup basis. Conceptualized by the authors (2021). H= high; A=average; L=low. 
 

 
3.2. Data mining andanalysis 
 
The complete dataset was used to build a Random forest using the Rapidminer® 
Studio, a Java-based open-source tool software version 9.2 (RapidMiner, Inc. Boston, 
Mass., USA). We processed the database considering the target of the 'business 
survival' of the X-Tech company. The operators used were the ‘retrieved data,’ ‘split 
data,’ and ‘Random forest.’ In the present study, we used 80% of the data to train the 
algorithm and 20% to develop the model. We adopted the algorithm using the primary 
focus of the shuffled with pre-pruning and information gain ratio. 
 
The subsequent set of items in the training set is recognized by the attributes that 
classify against various samples more precisely (Lavrac, 1999). The accuracy was 
calculated using Eq. 1. 
 
Accuracy (%) =TP+TNTP+FP+FN+TN×100                                                              
(Eq. 1) 
 
where TP=true positives, TN=true negatives, FP=false positive, FN=false negatives. 
 
The kappa (κ) is a statistical coefficient of inter-rater reliability applied to evaluate two 
appraisers' agreement. In the present study, we accepted that the classification was 
appropriate when κ ≥ 0.60. Information and data flow are shown in Figure 1. 

 

 
Figure 2. Schematic representation of the Scale-up the classification of the X-Tech 

performance 
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5. Results 

Using the operator ‘Random forest,’ we obtained two trees with an accuracy of 70% 
and κ = 0.72. 
 
Tree 1 
Figure 3 shows that the classification tree indicates that the target ‘business survival’ 
was based on the ‘income model’ such as the ‘target audience.’ This model refers to a 
digital platform where companies sell third-party products (for example, Amazon, 
Expedia, and OLX). Such a classification indicates an enhancement of transactions 
through the platform as beneficial to demand and supply. Rules were extracted from 
the tree and presented. 
 

 
Figure 3. Random-tree based on the ‘target audience’ attribute. 

 
If the 'target audience' is≤1, then the 'business survival' is 'High' (representing 23% of 
the studied sample). If the 'target audience' >1, then we need to check the relationship 
between the company and consumers (B2C). If the `B2C`> 3, then ‘business survival’ 
is 'Average` (representing 46% of the studied sample). If ‘B2C’ ≤3, then we need to 
check the number of companies working in this 'X-Tech' business area. If the total 
number of companies ‘X-Tech’ is in the market ≤7.5, then the ‘business survival' is 
'Low' (15% of the studied sample). If the total number of ‘X-Tech’ ≤ 7.5, then the 
‘business survival' is 'Average' (representing 15% of the studied sample). 
 
Tree 2 
Figure 4 shows that the classification tree indicates that the target ‘business survival’ 
was based on the ‘B2B’ consumer model. This model refers to a target audience that 
makes business directly to other businesses involving companies that are already well 
in the market (Gonçalves et al., 2021). The values involved are also higher than 
individual ones (for example, SalesForce, HubSpot, and Xero). The classification 
indicates a more significant step as the transactions when the principal costumer is a 
business through the platform as beneficial to demand and supply. 
Ruleswereextractedfromthetreeandshownbelow. 
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Figure 4. Random-tree based on the ‘B2B’ attribute. 

 
 
If the target audience ‘B2B’ (business to business, consumer model) is ≤3.5, then the 

‘business survival’ is ‘Average’ (representing 15% of studied samples). If ‘B2B’ <3.5, 

one must check the ‘target audience’ (revenue model). If the ‘target audience’ ≤1, then 

the ‘business survival’ is ‘Average‘ (representing 38% of studied samples). If ‘target 

audience’ >1, then one has to check on the ‘B2B’. If ‘B2B’ ≤ 49.5, then ‘business 

survival’ is ‘Low' (representing 31% of the studied samples). If ‘B2B’ > 49.5, then the 

‘target audience’ is 'Average' (representing 15% of studied samples). 

 

6. Discussion 

The patterns shown in the trees tend to be more assertive, as they consider the primary 

and secondary factors. In the analysis of the first tree, we identified that the main factor 

of the survival of startups is the income model, with the target audience being the 

primary model for the longevity of startups. By itself, the choice of this revenue model 

already represents the survival of startups in 23% of the sample. After choosing the 

income model, the second variable to be considered is the target audience, with B2C 

being the primary focus for the survival of companies. Startups showing an average 

business survival rate represented 46% of the startups surveyed. This latest finding 

came as no surprise, considering that most startups with an income model are aimed 

at the B2C target audience. If the survival rate of this B2C market analysis is less than 

or equal to 3, X-tech's operating segment must be considered. We can conclude with 

the analysis of the first tree that the primary variable to be considered for the longevity 

of a startup is not the market segment but the income model. 

The second tree analysis identified that the primary startup business survival variable 
is the target audience, with B2B being the main focus for the survival of startups. The 
choice of this audience represents startup survival in 15% of the sample. After 
choosing the target audience, the income model is the second variable to consider. 
The leading income model is related to the survival of startups, presenting average 
business survival and representing 38% of the surveyed X-techs. In this tree, the 
results did not consider the startup's operating segment to reach the business survival, 
and that is, the operating segment was irrelevant. 
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The results using data mining analysis indicate that the greatest survival of startups is 
concentrated in: 
 

1. income model  marketplace, and as a secondary variable target audience  

B2C; 

2. target audience  B2B, and as secondary variable the income model  
marketplace. 

 
The income model marketplace provides entrepreneurs visibility, low cost, security, 
and practicality. It advertises the startup's products and services in a virtual store, with 
several other products from other companies. The marketplace is like a virtual 
shopping mall, with multiple stores and products available to customers. The positive 
point of this income model is the freedom to insert the company in this great showcase 
on the internet, whether small or large, and the ease of online management. The 
negative factor is the competition for the attention of consumers, which is quite fierce. 
As it is a large online market, the B2C public target is the most common in the income 
model marketplace and B2B, as shown in Table 3. 
 
The variables presented in this research, whether primary or secondary, testify that 
startups are ventures focused on technology and innovation as previously proposed 
(Barbosa & Ramos, 2021; Donda, 2020). Moreover, as they operate in uncertain 
markets, choosing the income model marketplace can ensure a greater survival rate. 
They will allow for greater dissemination of products and services, being exposed in a 
marketplace showcase, which already attracts customers regardless of which 
businesses are registered. The marketplace is a consolidated virtual brand on the 
internet, just as a shopping mall brand is consolidated in the physical market. Some 
examples of the consolidated marketplace on Brazil are: Mercado Livre, Amazon, 
B2W, Shopee, Uber, Air BNB. In addition to the ease of disclosure, another positive 
point of the marketplace is the possibility of rapid return, another essential feature for 
startups, several agreeing with current literature on economic performance indicators 
(Westerman& Bonnet, 2015; Hess et al., 2016; Boneva, 2018; Heavin & Power, 2018). 
 
In the present study, in addition to the income model marketplace variable, the target 
public variable was also crucial for the survival of startups, whether B2B (Business to 
Business) or B2C (Business to Consumer), as described by Gonçalves & Gonçalves 
(2021). Both B2B and B2C are large audiences with many consumers. They are the 
target audience of most marketplace platforms, enabling faster growth for startups, an 
essential item for the consolidation of startups in their segment (Kerényi et al., 2018; 
Kon, 2021).  
 
When mentioned in the analysis, the operating segment was found only in the third 
stage of analysis for the business survival, indicating that it is not a decisive perspective 
for the survival and advancement of startups to the following stages. From the 224 
input variables used in this study, one can predict an improvement in the performance 
of the survival prediction model based on these perspectives by improving the future 
performance of startups with the development of prediction models. This structure can 
be considered a helpful tool to support decision-makers. 
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The present exploratory analysis study documents two main findings that justify further 
research. An analysis of the survival of Brazilian startups was carried out using a data 
mining structure from the following perspectives: operating segment, income model, 
target audience,  and business stage. We believe the results contribute to the startup 
area's scholars and professionals and add to the emerging literature on startups.  
 
In academia and the market, the doubts and uncertainties about startups are immense, 
and the findings initiate discussions to expand knowledge and reduce the startup 
survival risk. In the practical field, the main contribution of the results is to allow an 
analysis before starting a startup, focusing on the variables target audience and 
income model, instead of initially focusing on the X of X-tech, the operating segment. 
The prediction models for the specific domain structure on the startups' survival were 
built using four representative simple and fast regression algorithms. Using the 
attributes performance segment, target audience, business stage, and income model, 
we reinforced the idea previously indicated by Steinbach et al. (2021) and Higuchi & 
Maehara (2021) on the future consumer preferences. 
 
We faced limitations of existing information for the construction of this study. We used 
a single database due to the scarcity of an official platform with statistical data on 
Brazilian startups. Future studies suggest applying the technique in other databases 
and in other countries to expand the knowledge about the survival of startups. 
 
 

7. Conclusions 

 
The current study aimed to identify which variables lead a startup to have a higher 
survival rate, which can be concluded that are the choices of the target audience (B2C 
or B2B) and the choice of income model. The introduction of the term X-tech in startups 
also brought a new categorization of startups, contributing to the construction of the 
theory about startups. 
 
As a contribution, the paper proposes the term X-tech, where X represents the area of 
activity of technology-based startups. The main finding is that it is not the X that leads 
to the survival in the X-techs context, but the target audience and the income model. 
These findings are beneficial to constructing concepts about startups, which are many 
and diffuse. 
 
Whether primary or secondary, the variables indicate that inserting a startup into a 
marketplace platform with a B2B or B2C target public will be more conducive to 
survival. The company can benefit from website advertising to increase demand and 
do so at a low cost of marketing investment. The startup can gain visibility without 
worrying about the high costs of advertising, maintaining its e-commerce or 
programming professionals, and boosting sales. Another benefit is the logistics 
provided by a marketplace, which is more practical, with ease when creating means of 
payment, transport, and product registration, maximizing the company's profit. The 
marketplace is a beneficial tool to take advantage of people's easy access to social 
networks, using it to attract new customers, whether B2C or B2B. 
 
Virtual sales platforms, which were once a trend, especially during and after the 
Covid_19 pandemic, have become an essential requirement for any company and 
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have many tools that can optimize this e-commerce. The marketplace is beneficial for 
small entrepreneurs who do not promote their products and services without spending 
a lot. Furthermore, among the most common difficulties in deciding to start a startup 
are the lack of knowledge about the market in which it operates, turnaround time, and 
inference. Thus, the prediction models for the specific domain structure on the life cycle 
of startups in analyzing their survival were built using four representative simple and 
fast regression algorithms, namely, segment, target public, stage, and income model. 
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4.3 Artigo 3: Proposições de valor dos modelos de negócio na saúde: operadoras 

tradicionais e startups 

 

Contextualização 

 

Enviado para publicação na Revista Brasileira de Gestão e Negócios, ainda 

em análise.  

Este artigo busca responder o objetivo específico 3: “Comparar modelos de 

negócio na área de planos e seguros de saúde tradicionais com as startups deste 

segmento”. Para tanto, o estudo utilizou a análise comparativa a partir de dados 

secundários, sob as quatro dimensões: proposta de valor, entrega de valor, captura 

de valor e criação de valor, segundo Ludeke et al. (2019). 

Os resultados sugerem que as startups operadoras de plano de saúde, mais 

conhecidas como healthtechs (OPS-h) são empresas mais eficientes e rentáveis do 

que as operadoras de saúde tradicionais (OPS-t). 

Esses resultados se somam à literatura emergente sobre as healtechs. Abaixo 

segue o rascunho do artigo na íntegra: 
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Resumo 

 

Este estudo comparou as operadoras de saúde tradicionais (OPS-t) com as operadoras de saúde 

healthtechs (OPS-h) a partir do método qualitativo de investigação, utilizando dados 

secundários provenientes do banco de dados da ANS (2021). Baseado na pesquisa realizada por 

Ludeke et al. (2019) sobre as quatro dimensões de valor: proposta de valor, entrega de valor, 

captura de valor e criação de valor, a pesquisa resultou nos quadros 3 e 4, que sistematizam as 

principais diferenças entre as OPS-t e as OPS-h. A pesquisa concluiu que as OPS-h são negócios 

economicamente viáveis, que realizam atendimento personalizado e coordenado, baseado em 

prevenção, onde a atenção primária é o foco, diferente das OPS-t que não possuem controle 

sobre o percurso e os gastos realizados pelo beneficiário, onerando a operação e dificultando a 

previsão de gastos. Os critérios desenvolvidos neste artigo são estruturas organizadas dos 

modelos de negócio existentes que terão a utilidade de auxiliar acadêmicos e profissionais da 

área a tomarem decisões quanto a atual realidade das OPS-t e como torná-las mais eficientes e 

rentáveis como as OPS-h.  

 

Palavras-chave: operadora de saúde, valor, healthtech, startup.  

 

 

1. Introdução 

A criação de valor é extremamente importante para desenhar os modelos de negócio 

(Wirtz et al., 2016; Zott et al., 2011). Na maioria das vezes, os conceitos de modelos de negócio 

baseiam-se no valor de retorno do capital investido, enfatizando a criação de valor para os 

investidores em troca de valor econômico para o negócio. Isso é evidenciado na conhecida tela 

dos modelos de negócio de Osterwalder e Pigneur (2010) que coloca a proposta de valor para 

os clientes no centro e os resultados monetários como resultado. Lambert (2012) concluiu que 

o valor criado para os clientes é mais importante do que outros tipos de criação de valor. Alguns 

autores baseiam-se na criação de valor que ocorre em redes de valor com fluxos de valor 

multidirecional (Gordijn et al., 2000; Bouwman e Van Den Ham, 2003; Andersson et al., 2006). 

mailto:kellylfg7@gmail.com
mailto:rofranco212@gmail.com
mailto:*irenilza.naas@docente.unip.br
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A criação de valor é um processo que resulta da análise de diferentes stakeholders, 

especialmente em áreas que lidam com setores sensíveis como a saúde (Bocken et al., 2018; 

Lüdeke-Freund e Dembek, 2019; Schaltegger et al., 2016; Stubbs e Cocklin, 

_bookmark702008). 

O mercado privado de saúde brasileiro tem sofrido mudanças rápidas nos últimos anos, 

das quais destacam-se: oscilação no número de beneficiários, queda no número de operadoras, 

aumento dos custos assistenciais, introdução de novas tecnologias, quebra de barreiras físicas 

devido a pandemia da covid-19, dentre outras (Araújo, 2018; ANS, 2021). Assim como diversos 

aspectos do cotidiano, a saúde suplementar também sentiu os efeitos das modificações causadas 

pela pandemia provocada pela covid-19. 

As medidas de segurança sanitária provocaram o isolamento social e a paralisação em 

diversos segmentos, o dia a dia se transformou. E, com a urgência de diversos atendimentos e 

procedimentos, as operadoras de planos de saúde (OPS) precisaram se adaptar para atender 

todos os pacientes. Os atendimentos à distância também foram autorizados pelos órgãos 

reguladores e incentivados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar- ANS, reduzindo as 

distâncias e as barreiras entre médicos e pacientes. Os sistemas de informações para receber as 

guias e documentos de comprovação dos serviços também se tornaram prática médica, 

flexibilizando os atendimentos e reduzindo o contato social. Assim, as OPS passaram a manter 

a tecnologia como aliada, seja para a boa gestão e comunicação, seja para controlar os custos 

assistenciais (Fenasaúde, 2021). 

Os desafios para o setor de saúde suplementar são diversos (da Silva, 2020; Schiavone 

et al., 2021). Novos modelos de produtos e operadoras estão surgindo, com características mais 

inovadoras, centradas no paciente, visando maior controle dos custos assistenciais e reduzindo, 

consequentemente, os valores cobrados aos usuários das OPS. São empresas inovadoras, com 

modelos de negócio replicáveis, chamadas de startups, na área de saúde conhecidas como 

healthtechs. 

Este estudo tem como objetivo realizar uma comparação entre os modelos de negócio 

de operadoras e seguradoras de saúde tradicionais e startups healthtechs nas dimensões 

proposta de valor, criação de valor, entrega de valor e captura de valor. 

Este artigo está organizado da seguinte forma: a seção 2 caracteriza o mercado das 

operadoras de saúde no Brasil, a seção 3 explica o processo metodológico como a coleta e 

análise de dados, descrição das operadoras de saúde tradicionais (OPS-t) e das operadoras de 

saúde healthtechs (OPS-h), a seção 4 apresenta os resultados e os quadros comparativos e 

finalmente a seção 5 apresenta a conclusão dos autores sobre o estudo. 
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2. Mercado de operadoras de saúde no Brasil 

A pandemia da covid-19, especificamente na área da saúde, abriu uma oportunidade de 

transformação: um futuro centrado no paciente, com base em dados e novas tecnologias 

(Pompeu e Oliveira, 2020). A mudança na maneira de viver, expôs diversos aspectos falhos do 

sistema de saúde, principalmente fatores ligados à tecnologia e mentalidade das empresas que 

compõem as indústrias da saúde, as quais são pouco transformacionais. Inúmeras iniciativas 

foram colocadas em prática e com o passar do tempo e a normalização da rotina, muitos 

procedimentos que a princípio foram adotados de forma emergencial, durante a pandemia, 

devem se consolidar como “novo normal” (Dweck, et al., 2021) 

Além da cultura pouco transformacional e da desigualdade na distribuição de 

profissionais da saúde, outro desafio das operadoras de saúde é o envelhecimento da população. 

A população brasileira envelhecerá nas próximas décadas a ritmo acelerado, o que provocará 

um incremento no gasto médio. Mantendo o modelo atual isso implicaria em uma explosão dos 

gastos com saúde, pressionando o sistema público e o sistema privado (Borba et al., 2022; 

Oliveira et al.,2020). 

Muitas empresas de tecnologia têm investido em soluções que possam resolver esses 

problemas na área de saúde, as conhecidas startups, principalmente as healthtechs e as 

insurtechs (Chakraborty et al., 2021). A principal inovação das healthtechs está na inteligência 

artificial, sendo utilizada em toda a cadeia. 

A inteligência artificial pode melhorar o sistema de saúde no Brasil. Apesar da saúde 

ser um direito do cidadão, apenas 24% dos brasileiros têm um plano de saúde, os outros 76% 

dos brasileiros estão no sistema público, no sistema SUS, ou seja, amplo mercado de atuação 

para o setor privado e grande preocupação para os governos (Lima, 2021).  

 

3. Método 

Devido à novidade do fenômeno healthtech, optou-se por uma técnica de estudo 

qualitativa, pois em contextos digitais, envolvendo decisores e profissionais de negócios que 

acompanham transições para pesquisas mais complexas, métodos qualitativos de investigação 

tornam-se mais adequados, de forma análoga à utilizada por Gummesson (2006). Este trabalho 

pode ser caracterizado como analítico-comparativo, baseado na pesquisa realizada por Ludeke 

et al. (2019) sobre as dimensões de valor, para avaliar os modelos de negócio de operadoras de 

saúde tradicionais com os das healthtechs. 
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3.1 Coleta e análise dos dados 

O presente estudo utilizou dados secundários provenientes do banco de dados da ANS 

(2021). Selecionou-se as três maiores operadoras denominadas Planos de Saúde e, 

posteriormente, as três maiores operadoras denominadas Seguros Saúde, baseado no número 

de beneficiários ativos. Assim, para a análise dos respectivos modelos de negócio constam 

nesse trabalho as Operadoras de Plano de Saúde tradicionais (OPS-t) Hapvida, Notre Dame, 

Amil, Sul América e Bradesco Seguros. Na base de dados da ANS há distinção entre planos de 

saúde e seguros saúde, mas não há distinção entre operadoras tradicionais e startups, então, os 

autores adicionaram esta classificação aos dados iniciais, em fontes adicionais e pesquisa 

bibliográfica sistemática.  

O Healthtech Mining Report Brasil (2020) classificou as principais startups brasileiras 

em algumas áreas, dentre elas plano de saúde. Nessa seção foram classificadas 23 healthtechs, 

mas apenas a Startup Alice é operadora de plano de saúde com registro na ANS, 10 healthtechs 

são de programas de descontos em consultas e exames e as demais dividem-se em App de saúde, 

corretoras de vendas e outros serviços (Quadro 1). 

 

Quadro 1 – Quantidade de Healthtechs por atuação 

ATUAÇÃO Número de Healthtechs 

Programa de descontos em 

consultas e exames entre outros 

serviços 

10 

Corretora On Line de Planos de 

Saúde 

03 

Plano de saúde ou odontológico 02 

Plataforma de Acompanhamento de 

Saúde 

01 

Clínica Médica Popular 01 

Programa de Saúde Particular 01 

App Agendamento de Consultas 01 

Aplicativo de Saúde Compartilhada 01 

Assistência Médica para pessoas 

carentes 

01 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base em Healthtech Mining Report Brasil (2020). 

 

Então, ampliou-se o escopo de pesquisa no google utilizando as palavras “healthtech” 

AND “saúde” ou “startup” AND “saúde”. Também não foi localizado nenhuma base de dados 

consolidada sobre as operadoras startups na área de saúde. Então, iniciou-se um trabalho 

manual e exaustivo dentre todas as ocorrências encontradas com as palavras-chave 
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“healthtech” AND “saúde” ou “startup” AND “saúde”. Dentre todas as pesquisas, rendeu-se 4 

startups de operadoras de saúde com registro na ANS: Alice Operadora Ltda., QSaúde 

Operadora de Planos de Saúde Ltda., Leve Saúde, Sami Assistência Médica Ltda. Para cada 

empresa, buscamos site e whitepapers da empresa, que são documentos usados para descrever 

o modelo de negócio de uma empresa (Chalmers et al., 2021). Foram também pesquisados os 

sites especializados em startups como startse, abstartups, saúde business, dentre outros. 

 

3.2 Descrição do Modelo de Negócio Tradicional 

As OPS-t, sejam plano de saúde ou seguros saúde, são regulamentadas pela ANS e 

ofertam no mínimo o ROL de procedimentos determinado pela agência, ou seja, tanto o plano 

de saúde quanto o seguro saúde têm o mesmo objetivo: oferecer assistência médica e hospitalar 

aos seus clientes (Araújo, 2018). A diferença é que, no seguro saúde, o beneficiário tem 

liberdade de escolha de médicos, hospitais e laboratórios. O seguro saúde permite consultar 

profissionais e entidades que não sejam conveniados. O reembolso com gastos médicos neste 

serviço é válido por todo o país, porém, o valor vai depender do tipo de seguro contratado. Já 

no plano de saúde, os beneficiários têm o serviço de assistência médica prestado pelos 

profissionais e estabelecimentos credenciados pela operadora. Existem também categorias de 

planos que podem oferecer a livre escolha com reembolso, mas, neste caso, é necessário constar 

esta opção no contrato (Sindseg, 2014). 

Segundo a ANS, dentre as maiores operadoras de plano de saúde, com base no número 

de beneficiários, estão as OPS-t: Hapvida, Grupo Notre Dame Intermedica e a Amil. Todas 

operam no modelo tradicional, onde o beneficiário, quando sente necessidade, procura um 

especialista seja em clínicas ou hospitais. Nesse modelo, o beneficiário é livre para escolher os 

profissionais que desejar, o que provoca aumento dos custos médicos e consequentemente dos 

valores cobrados ao beneficiário. 

A Hapvida é a maior operadora de planos de saúde, com mais de 7,3 milhões de 

beneficiários atualmente. A operadora oferece planos de saúde exclusivamente nas regiões 

norte e nordeste do Brasil, nas modalidades individual, coletivo empresarial e coletivo por 

adesão, com atendimento verticalizado, ou seja, quase toda a rede de atendimento é própria, 

com 32 hospitais próprios, 20 prontos atendimentos, 105 clínicas e 109 centros de diagnóstico 

por imagem e coleta laboratorial. A operadora obteve 0,75 no Índice de Desenvolvimento da 

Saúde Suplementar - IDSS em 2021 (ANS, 2021), considerado um bom resultado para plano 

de saúde. No entanto, apresenta dificuldades em oferecer melhor garantia de acesso aos 

beneficiários. 

https://segurosinteligentes.com.br/portalrh/reembolso-sera-que-tenho-direito/
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Já o Grupo Notre Dame está no mercado há mais de 50 anos, com cerca de 7,2 milhões 

de beneficiários e nota 0,94 no IDSS. A operadora oferece planos de saúde empresariais e 

planos de saúde por adesão com cobertura nacional. 

A Amil administra a saúde 5,1 milhões de beneficiários. A operadora de planos de saúde 

possui a nota 0,92 no IDSS. Oferta aos beneficiários planos coletivos empresarial e por adesão, 

recentemente vendeu a carteira pessoa física e concentra-se na venda de planos coletivos. Além 

de oferecer uma ampla rede credenciada e o Hospital Amil, o convênio garante diversos 

benefícios extras aos seus clientes. 

Dentre as seguradoras, segundo a ANS, destacam-se, quanto ao número de 

beneficiários, no mercado brasileiro a Sulamerica, a qual está no mercado há mais de 120 anos. 

Possui 4,2 milhões de beneficiários em sua carteira de clientes e IDSS de 0,80. O destaque da 

operadora é sua estabilidade financeira no mercado, mantendo-se como referência no segmento. 

Outra grande seguradora é a Bradesco Seguros, com cerca de 3,4 milhões de 

beneficiários. Seus planos são completos e contam com cobertura nacional em sua maioria, 

justificando a nota 0,96 e os diversos anos consecutivos na primeira posição do ranking da 

ANS. 

 

3.3 Descrição do Modelo de Negócio Inovador – Healthtechs 

Neste cenário, das OPS-t ofertando produtos e serviços muito semelhantes, surgiram as 

healthtechs de planos de saúde. As healthtechs são startups de bem-estar e saúde e têm se 

destacado pela inovação. Elas estão marcando presença por reinventar um setor que há muitos 

anos mantinha o mesmo modelo de negócio e já ocupam o segundo lugar (em número de 

startups) entre os 45 segmentos mapeados pela Associação Brasileira de Startups. 

Em termos de número, as startups já somam 515 healthtechs no Brasil, sendo 25,9% 

fundadas no último ano, segundo o site de negócios StartSe (2022). Diversas mudanças têm 

ocorrido no setor de saúde, especialmente no mercado de planos de saúde, onde novos modelos 

de negócio e a telemedicina tem crescido. A pandemia da covid-19 acelerou esse mercado e 

novos players surgiram com modelos de negócio inovadores como as healthtechs Alice, Sami, 

Leve e QSaúde. 

A operadora de saúde healthtech (OPS-h) Alice Operadora de Saúde recebeu o aporte 

de US$ 33 milhões em fevereiro de 2021.Na prática, o modelo de negócio funciona assim: os 

pacientes têm um time de saúde que os acompanha ao longo da vida. É formado por um médico, 

um nutricionista, um enfermeiro e um preparador físico. O objetivo é que, juntos, membro e 

time definam um plano de ação mirando uma vida mais saudável. Outro ponto importante 
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trabalhado pela healthtech é a integração dos dados: laboratórios, hospitais e especialistas 

parceiros da Alice são integrados à plataforma de tecnologia. Isso garante que todo o histórico 

de saúde do usuário fique registrado no aplicativo. 

Outra OPS-h que tem inovado no setor é a Sami Saúde. A OPS-h, que auxiliava planos 

de saúde na redução de custo, decidiu alterar os objetivos e lançou a própria operadora após 

receber o aporte de R$ 86 milhões. O nicho de mercado são as pequenas e médias empresas. 

Além dos serviços tradicionais, como acesso a médicos, hospitais e laboratórios, a companhia 

oferece telemedicina, chat por meio de áudio, texto ou vídeo, troca de arquivos pelo próprio 

aplicativo, rede de hábitos saudáveis e os preços dos produtos são mais baratos. O público-alvo 

da Sami é um dos que mais cresce. Em 2021, o Brasil criou mais de 4 milhões de novas 

empresas, trata-se de uma alta de 6% em comparação com 2019 (Ministério da Economia, 

2022). 

Já a OPS-h Leve Saúde é voltada para quem tem mais de 45 anos, conta com 

especialistas em saúde sênior, levando cuidados para idosos. Os beneficiários são 

acompanhados por médicos da família, uma especialidade que cuida da saúde de forma integral. 

A operação é verticalizada, ou seja, possui rede de clínicas próprias. O acesso aos parceiros, 

hospitais, clínicas e laboratórios, é direcionado pela equipe que acompanha o beneficiário. 

Assim devido a concentração e volume de atendimento, negocia e reduz o custo per capita pago 

ao parceiro. Os processos são todos virtuais, iniciando com a venda. 

Outra OPS-h que tem se destacado é a Qsaúde. A OPS-h oferece plano individual com 

médico da família e atendimento 24 horas pelo aplicativo. Assim como as três OPS-h já citadas, 

a QSaúde congrega todas as informações do beneficiário em um só lugar, com um prontuário 

médico integrado e um plano de cuidado personalizado, mantendo rigoroso controle de 

utilização. 

 

4. Resultados e Discussão 

A análise de criação de valor dos modelos de negócio discutidos baseia-se no estudo de 

Lüdeke (2019), conforme Quadro 2. As caixas morfológicas resultantes nos quadros 3 e 4 

utilizam-se de novas modelagens de negócio, em comparação com as modelagens tradicionais 

podendo ser personalizada para as necessidades de desenvolvedores de negócio e criação de 

novos produtos. A análise morfológica também ajuda a entender o porquê de as OPS-h estarem 

revolucionando o mercado de planos de saúde, o qual estava engessado há décadas e aponta 

para o fato de que os novos modelos de OPS-h serão relevantes para resolver questões como a 

escassez de médicos, o aumento dos custos assistenciais e o envelhecimento da população. As 
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opções de modelos de negócio identificadas, padrões e estratégias fornecem um conjunto de 

ferramentas que devem ser úteis para qualquer especialista em planos de saúde que tente 

explorar esse segmento.  

 

Quadro 2- Dimensões do modelo de negócio utilizadas na análise 

Principais 

dimensões 

Subcategorias Definição 

 Proposta de 

valor 

Produtos Qual a utilidade, benefício 

ou vantagem o produto 

oferece 

Serviços Qual a utilidade, benefício 

ou vantagem o serviço 

oferece e quais problemas 

pretende resolver 

Entrega de 

valor 

Publico Alvo Define os segmentos de clientes 

potenciais para o modelo de 

negócio 

 

Processo de entrega 

Define como o valor proposto é 

efetivamente entregue aos 

clientes e como se dá a 

comunicação com estes. 

 Criação de 

valor 

Parceiros e stakeholders Fornecedores de 

produtos/serviços utilizados nas 

operações que realizam os 

produtos ou serviços 

Processos de criação de 

valor 

Processo produtivo, recursos e 

atividades-chave 

 Captura de 

valor 

Modelo de receitas Fonte de receitas da organização 

Custos para o beneficiário Estrutura de custos de operações 

e administração. 

Fonte: Criado pelos autores, com base em Osterwalder, A. e Pigneur, Y.  (2010). 

 

A maioria das OPS-h conta com parcerias e cooperação com outras empresas, mas 

também com clientes e organizações da sociedade civil com uma visão voltada ao futuro. Os 

dados coletados foram analisados usando uma metodologia de análise de conteúdo, que analisa 

sistematicamente o texto para extrair pedaços significativos de informações válidas para o 

estudo. 

As OPS-t no Brasil, operam como uma espécie de intermediador financeiro, para 

quando o beneficiário fica doente. No método tradicional atuam de um lado os especialistas, os 

laboratórios e os hospitais, e no outro lado não há ninguém olhando de uma maneira integral 

para cada beneficiário. Cada indivíduo toma as suas decisões de saúde sozinho, aumentando os 
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custos assistências. Esse aumento é repassado ano a ano para os beneficiários em aumentos 

sucessivos justificados pelo alto sinistro e com poucas ações para controle por parte das OPS-t 

(Araújo, 2018; da Silva, 2020). 

O mercado de planos de saúde ficou muitos anos sem inovações. As quatro OPS-h, que 

constam no quadro 3, identificaram um gap no modelo tradicional de plano de saúde no país. 

As OPS-h criaram um modelo de negócio visualizando a jornada do beneficiário dentro do 

sistema, combinando tecnologia, conceito de atenção primária à saúde e modelo de saúde 

baseado em resultados, como o modelo valued-based healthcare –VBHC, onde operadoras e 

rede de atendimento atuam de maneira integrada com os médicos, para alcançar o resultado 

contínuo na prestação de serviços de saúde baseado em valor. Esse modelo foi proposto pelos 

professores da Escola de Negócios de Harvard Michael Porter e Elizabeth Teisberg em 2006. 

De acordo com esse conceito, os ganhos não estão relacionados com a quantidade de 

procedimentos oferecidos, mas sim com a qualidade do atendimento, na experiência como um 

todo e nos resultados obtidos (Reitblat, 2021). 

Dentre as principais inovações que revolucionaram o mercado de saúde com a entrada 

das OPS-h, a telemedicina e o acompanhamento personalizado e coordenado baseado em 

prevenção são os mais impactantes, conforme descrito no Quadro 3. Por meio da telemedicina 

é possível oferecer assistência médica, como atendimento online em clínicas, hospitais e 

profissionais da área facilitando, por exemplo, monitorar pacientes, analisar exames e trocar 

informações médicas (Bolonhez, 2022; Brandão et al., 2022; Moura et al., 2022).  

No Brasil, o uso da telemedicina foi aprovado em caráter emergencial pelo Ministério 

da Saúde. O mercado tem se mostrado tão promissor que entre 2020 e 2021 foram realizados 

mais de 7,5 milhões de atendimentos online, segundo a Saúde Digital Brasil (2021), entidade 

que representa os principais operadores de telemedicina do país. No Brasil, a regulamentação 

da telemedicina contribuiu para reduzir os “vazios assistenciais” existentes, especialmente nas 

Regiões Norte e Nordeste, locais com dificuldades de atendimento em casos de urgência ou, 

até mesmo, em consulta simples com médico especialista (Saúde Digital, 2021). A inovação 

com a telemedicina é uma realidade tanto em OPS-h, quanto para as OPS-t. 

Outra inovação promovida pelas OPS-h é a atenção primária à saúde que está ganhando 

destaque como uma vantajosa alternativa para reduzir o absenteísmo, a sinistralidade dos planos 

de saúde e, consequentemente, os custos das OPS. Através de cuidados primários, as hipóteses 

de evolução dos problemas de saúde que afetam os beneficiários reduzem, evitando muitas 

vezes que eles utilizem o plano desnecessariamente. Sendo assim, é uma medida importante na 

promoção da qualidade de vida do beneficiário, que proporciona redução de sinistro, ou seja, 

https://app.startse.com/aulas/novas-tecnologias-e-disrupcoes/revolucao-digital-na-saude-fato-ou-fake
https://app.startse.com/aulas/novas-tecnologias-e-disrupcoes/revolucao-digital-na-saude-fato-ou-fake
https://beecorp.com.br/blog/qualidade-de-vida-no-trabalho/
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utilização, levando a operação a manter valores mensais de cobrança mais baixos e atraindo 

novos públicos, principalmente quem ainda não possui plano de saúde. 

As OPS-t, embora todas possuam também uma área de promoção a saúde, os 

atendimentos e os processos da jornada do beneficiário na rede de prestadores são 

fragmentados, dificultando o controle dos custos, mantendo o livre acesso aos médicos e aos 

hospitais, induzindo a excessos, desperdícios e fraudes. 

Todas essas inovações são descritas nos Quadros 3 e 4, no qual apresenta-se quatro 

dimensões: proposta de valor, entrega de valor, captura de valor e criação de valor (Lüdeke, 

2019), todas analisadas para as OPS-h (quadro 3) e para as OPS-t (quadro 4).
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Quadro 3 – Descrição de valor por dimensão das operadoras de plano de saúde healthtechs 

Modelo de 

Negócio 

Tradicional 

Valor Proposto Entrega de Valor  Criação de Valor Captura de Valor 

Produtos Serviços Publico Alvo 
Processo de 

entrega 

Parceiros e 

stakeholders 

Processos de 

criação de 

valor 

Receitas/ 

custos para a 

operadora 

Custos para o 

beneficiário 

ALICE 

OPERADORA 

LTDA 

Produtos 

digitais, 

atendimento 

digital 

com 

coparticipação/ 

Medicina de 

Grupo 

Individual,  
MEI E PJ 

Empresarial/ 
B2C 

Disponibiliza 

um grupo de 

profissionais 

para fazer o 

acompanhamen

to da saúde do 

beneficiário. 

Não tem 

liberdade de 

escolha, precisa 

de 

direcionamento 

da operadora 

para ir ao 

consultório ou 

hospital. 

Hospitais, 

clínicas e 

laboratórios para 

direcionar o 

beneficiário, 

reduzindo o 

custo per capita 

pago ao 

parceiro, devido 

ao volume de 

atendimento. 

Venda 100% 

online. 

Controle de 

consultas e 

internações 

atrelado a 

previa 

autorização da 

operadora, 

após 

teleconsulta. 

Assim 

mantem um 

rigoroso 

processo de 

custos, 

tornando os 

preços mais 

acessíveis de 

venda e 

percentuais de 

reajustes mais 

baixos. 

Baixo Baixo 

QSAUDE 

OPERADORA 

DE PLANOS DE 

SAUDE LTDA 

Produtos 

digitais, 

atendimento 

digital 

com 

coparticipação/ 

Medicina de 

Grupo 

Individual / 

B2C 

Disponibiliza 

um grupo de 

profissionais 

para fazer o 

acompanhamen

to da saúde do 

beneficiário. 

Não tem 

liberdade de 

Hospitais, 

clínicas e 

laboratórios para 

direcionar o 

beneficiário, 

reduzindo o 

custo per capita 

pago ao 

parceiro, devido 

Controle de 

consultas e 

internações 

atrelado a 

previa 

autorização da 

operadora, 

após 

teleconsulta. 

Baixo Baixo 
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escolha, precisa 

de 

direcionamento 

da operadora 

para ir ao 

consultório ou 

hospital. 

ao volume de 

atendimento. 

Venda 100% 

online. 

Assim 

mantem um 

rigoroso 

processo de 

custos, 

tornando os 

preços mais 

acessíveis de 

venda e 

percentuais de 

reajustes mais 

baixos. 

LEVE SAÚDE  

Produtos 

digitais, 

atendimento 

digital 

sem 

coparticipação e 

com 

coparticipação/M

edicina de Grupo 

Individual, PJ 

Empresarial e 

PJ Coletivo 

por Adesão / 

Pessoas Idosas 

e a partir de 45 

anos/ B2C 

Disponibiliza 

um grupo de 

profissionais 

para fazer o 

acompanhamen

to da saúde do 

beneficiário. 

Não tem 

liberdade de 

escolha, precisa 

de 

direcionamento 

da operadora 

para ir ao 

consultório ou 

hospital. 

Operação 

verticalizada, 

possui rede de 

clínicas próprias. 

Hospitais, 

clínicas e 

laboratório para 

direcionar o 

beneficiário, 

reduzindo o 

custo per capita 

pago ao 

parceiro, devido 

ao volume de 

atendimento. 

Venda 100% 

online. 

Controle de 

consultas e 

internações 

atrelado a 

previa 

autorização da 

operadora, 

após 

teleconsulta. 

Assim 

mantem um 

rigoroso 

processo de 

custos, 

tornando os 

preços mais 

acessíveis de 

venda e 

percentuais de 

reajustes mais 

baixos. 

Baixo Baixo 

SAMI 

ASSISTÊNCIA 

MEDICA LTDA 

Produtos 

digitais, 

sem 

coparticipação/M

edicina de Grupo 

MEI E PJ 

Empresarial/B

2C 

Disponibiliza 

teleconsulta ao 

beneficiário. 

Hospitais, 

clínicas e 

laboratórios para 

Controle de 

consultas e 

internações 

Baixo Baixo 
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atendimento 

digital 

Não tem 

liberdade de 

escolha, precisa 

de 

direcionamento 

da operadora 

para ir ao 

consultório ou 

hospital. 

direcionar o 

beneficiário, 

reduzindo o 

custo per capita 

pago ao 

parceiro, devido 

ao volume de 

atendimento. 

Venda 100% 

online. 

atrelado a 

previa 

autorização da 

operadora, 

após 

teleconsulta. 

Assim 

mantem um 

rigoroso 

processo de 

custos, 

tornando os 

preços mais 

acessíveis de 

venda e 

percentuais de 

reajustes mais 

baixos. 

Fonte: Criado pelos autores, com base na estrutura apresentada por Lüdeke (2019). 
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Quadro 4 – Descrição de valor por dimensão das operadoras de plano de saúde tradicionais. 

Modelo de 

Negócio 

Tradicional 

Valor Proposto Entrega de Valor  Criação de Valor Captura de Valor 

Produtos Serviços Publico Alvo 
Processo de 

entrega 

Parceiros e 

stakeholders 

Processos de 

criação de 

valor 

Receitas/ 

custos para 

a 

operadora 

Custos para 

o 

beneficiário 

HAPVIDA S/A 

Produtos 

convencionais 

do mercado de 

saúde 

suplementar 

com e sem 

coparticipação 

/Medicina de 

Grupo 

Individual, 
MEI, PJ 

Empresarial 
e PJ Adesão/ 

B2B, B2C 

Rede própria de 

atendimento, 

poucos 

credenciados 

(somente para 

atender as 

exigências do 

rol de 

procedimentos 

da ANS). O 

beneficiário tem 

pouca liberdade 

de escolha. 

 Corretoras e 

administradoras 

para as vendas 

dos produtos. 

Com a rede de 

atendimento 

100% 

verticalizada, 

controla 

rigorosamente 

seus custos 

assistenciais. 

Médio Baixo 

GRUPO 

NOTREDAME 

Produtos 

convencionais 

do mercado de 

saúde 

suplementar 

com e sem 

coparticipação 

/Medicina de 

Grupo 

Individual, 

MEI, PJ 

Empresarial 

e PJ Adesão/ 

B2B, B2C 

Rede própria e 

rede 

credenciada de 

atendimento. O 

beneficiário tem 

liberdade de 

escolha de 

acordo com o 

produto 

contratado. 

Corretoras e 

administradoras 

para as vendas 

dos produtos. 

Cliente livre 

para tomar as 

decisões de 

atendimento, no 

local e 

especialista que 

desejar. 

Alto Alto 

AMIL S/A 

Produtos 

convencionais 

do mercado de 

saúde 

suplementar 

com e sem 

coparticipação 

/Medicina de 

Grupo 

Individual, 

MEI, PJ 

Empresarial 

e PJ Adesão/ 

B2B, B2C 

Rede própria e 

rede 

credenciada de 

atendimento. O 

beneficiário tem 

liberdade de 

Corretoras e 

administradoras 

para as vendas 

dos produtos. 

Cliente livre 

para tomar as 

decisões de 

atendimento, no 

local e 

Alto Alto 
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escolha de 

acordo com o 

produto 

contratado. 

especialista que 

desejar. 

SUL AMERICA 

COMPANHIA 

DE SEGUROS 

Produtos 

convencionais 

do mercado de 

saúde 

suplementar 

com e sem 

coparticipação/ 

Seguradora 

Individual, 

MEI, PJ 

Empresarial 

e PJ Adesão/ 

B2B, B2C 

Rede própria e 

rede 

credenciada de 

atendimento. O 

beneficiário tem 

liberdade de 

escolha de 

acordo com o 

produto 

contratado. 

Corretoras e 

administradoras 

para as vendas 

dos produtos. 

Cliente livre 

para tomar as 

decisões de 

atendimento, no 

local e 

especialista que 

desejar. 

Alto Alto 

BRADESCO 

SEGUROS 

Produtos 

convencionais 

do mercado de 

saúde 

suplementar 

com e sem 

coparticipação 

/Seguradora 

Individual, 

MEI, PJ 

Empresarial 

e PJ Adesão/ 

B2B, B2C 

Rede própria e 

rede 

credenciada de 

atendimento. O 

beneficiário tem 

liberdade de 

escolha de 

acordo com o 

produto 

contratado. 

Corretoras e 

administradoras 

para as vendas 

dos produtos. 

Cliente livre 

para tomar as 

decisões de 

atendimento, no 

local e 

especialista que 

desejar. 

Alto Alto 

Fonte: Criado pelos autores, com base na estrutura apresentada por Lüdeke (2019).
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Na dimensão proposta de valor nota-se uma distinção entre os produtos ofertados pelas 

OPS-h e pelas OPS-t. As OPS-h ofertam produtos totalmente digitais, começando pela venda, 

com pouca variedade de produtos.  As OPS-h concentram o atendimento em poucos parceiros 

para ter maior poder de negociação dos procedimentos, como pode ser visualizado na dimensão 

entrega de valor. Já as OPS-t mantêm uma variedade de produtos convencionais, diferenciando 

apenas a acomodação, abrangência, forma de pagamento e variação na rede de atendimento. 

O atendimento das OPS-h é em sua grande maioria digital, caracterizado pelo uso de 

tecnologias, como a inteligência artificial e de outras ferramentas. Esse mesmo atendimento 

digital também é utilizado pelas OPS-t, mas elas também possuem os demais canais de 

atendimento como telefones, chats e presencial.  

Na dimensão entrega de valor é possível verificar que as OPS-h tem como publico alvo 

apenas o consumidor final (B2C); enquanto as OPS-t trabalham com produtos tanto para o 

consumidor final (B2C) como para outras empresas (B2B) como é o caso dos produtos coletivos 

por adesão comercializados para as administradoras de benefícios.  

Quando analisada a dimensão entrega de valor, observa-se claramente a distinção entre 

as OPS-h e as OPS-t. Todas as OPS-h exemplificadas realizam um atendimento personalizado 

e coordenado, baseado em prevenção, mantendo o beneficiário dentro de sua rede de 

atendimento, e só libera para atendimento externo quando cessam todas as opções dentro do 

sistema próprio. Esse modelo de receita proporciona um controle rigoroso de utilização, 

gerando os resultados baixos visualizados na dimensão captura de valor. Nessa dimensão pode-

se perceber que os baixos custos para a operadora refletem em baixos custos para o beneficiário. 

Ao contrário do que ocorre com as OPS-t que não executam esse controle rigoroso de acesso a 

rede de atendimento, deixando o beneficiário escolher livremente quando e como fazer os 

atendimentos. Isso gera altos custos para a operadora, os quais são repassados para os 

beneficiários, seja no valor de venda, seja nos percentuais de reajustes anuais, o qual pode ser 

observado na dimensão criação de valor e captura de valor. 

 

5. Conclusão 

Este estudo objetivou realizar uma comparação entre os modelos de negócio de 

operadoras e seguradoras de saúde tradicionais (OPS-t) e startups healthtechs (OPS-h) nas 

dimensões proposta de valor, criação de valor, entrega de valor e captura de valor. 

A análise comparativa resultou nos quadros 3 e 4, que sistematizam as principais 

diferenças entre as operadoras de saúde tracionais e as operadoras de saúde healthtechs. Por 

meio de plataformas digitais, as OPS-h realizam um atendimento personalizado e coordenado, 
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baseado em prevenção. A atenção primária é o foco. Os clínicos gerais são responsáveis por 

encaminhar os pacientes a especialistas, mantendo um número enxuto de prestadores, sejam 

médicos, laboratórios ou hospitais. Diferentemente das OPS-t que oferecem uma lista extensa 

de rede credenciada e não se preocupam com o percurso e os gastos que o beneficiário realiza, 

onerando a operação e dificultando a previsão de gastos. Assim, este estudo sugere que baseado 

nas dimensões proposta de valor, entrega de valor, captura de valor e criação de valor as OPS-

h são empresas mais eficientes e rentáveis do que as OPS-t. 

O objetivo comum às OPS-h é manter um negócio economicamente viável, sem 

comprometer a qualidade da atenção ao beneficiário. Para isso, querem crescer visando quem 

não tem plano de saúde ou está insatisfeito com os modelos tradicionais. O potencial de 

expansão ainda é grande: de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), mais de 64% dos brasileiros vivem em famílias em que nenhum dos membros tem 

plano de saúde. 

As OPS-h mostram-se com potencial a ser ainda explorado, criando formas de 

proposição de valor, ainda pouco exploradas tanto academicamente quanto pelo mercado. 

Assim como Maciuliene e Skarzauskiene (2021) esse estudo corrobora sobre como os novos 

players entrantes no mercado podem impactar as organizações consolidadas através de modelos 

de negócio e processos de criação de valor.  

Este artigo preenche a lacuna sobre como as novas OPS-h podem ser usadas no setor de 

saúde para criar valor entre diversos atores. A maioria das pesquisas não indagam quais 

benefícios os beneficiários recebem em troca de suas contribuições. O valor para essas partes 

interessadas permanece obscurecido, embora seja essencial para o desenvolvimento e 

implementação de soluções eficazes de produtos na área de planos de saúde.  

Para que um quadro seja analiticamente útil, ele precisa fornecer uma imagem mais 

diferenciada das partes interessadas envolvidas em trocas específicas de valores mútuos com 

um negócio focal. Os quadros desenvolvidos neste artigo são estruturas organizadas dos 

modelos de negócio existentes que terão a utilidade de auxiliar acadêmicos e profissionais da 

área a tomarem decisões quanto a atual realidade das OPS-t e como torná-las mais eficientes e 

rentáveis como as OPS-h. 

Este artigo contribui para as pesquisas dos modelos de negócios sobre OPS-h por meio 

da aplicação da teoria Modelos de Negócio Inovadores, desdobrando-se em quatro dimensões: 

proposta de valor, entrega de valor, captura de valor e criação de valor.  Tal mapeamento 

permitiu uma análise comparativa das OPS-h com as OPS-t.  
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A presente pesquisa utilizou dados secundários, obtidos da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar, sem que um aprofundamento em modelos de negócio específicos fosse feito. 

Assim, uma possível continuidade da pesquisa pode envolver estudos de casos em diferentes 

OPS-h e OPS-t para verificação in loco das características dos respectivos modelos de negócio, 

as quais seriam salutares para compreender esse fenômeno que está revolucionando o mercado 

de planos de saúde. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O artigo 1 atingiu o objetivo específico 1: “Definir um modelo de nomenclatura 

padrão a fim de alcançar uma análise eficiente da linguagem empresarial das 

startups”. O resultado importante da presente pesquisa foi a apresentação de um 

modelo de nomenclatura padrão a fim de alcançar uma análise eficiente da linguagem 

empresarial das startups. O estudo utilizou uma Revisão Multivocal da Literatura sobre 

startups verificando as nomenclaturas, terminologias e classificações que a norteiam, 

tanto na literatura acadêmica, como na literatura cinza. O resultado permitiu a 

apresentação das informações de maneira a comparar as diversas bases existentes 

sobre o tema. 

Esse artigo propiciou o primeiro passo para que inovações nos modelos de 

negócio possam ser analisados nos mesmos parâmetros, minimizando as diferenças 

entre as as informações existentes nas diversas bases. 

O segundo artigo 2 atingiu o objetico específico 2: Identificar quais variáveis 

conduzem uma startup a ter maior sobrevivência. O artigo utilizou a técnica de 

mineração de dados, através de uma análise exploratória, com amostra de 2.249 

startups brasileiras. Construiu-se uma Random forest utilizando o Rapidminer®Studio 

inserindo as seguintes variáveis das startups: stage, target public e income model e 

business segment.  

Os resultados descritivos apresentaram inicialmente que as variáveis publico 

alvo, principalmente B2C e B2B, e modelo de receita em marketplace, são mais 

pertinentes para a sobrevivência das startups brasileiras do que o segmento de 

atuação, ou seja, o X da X-tech. A introdução do termo inovador X-tech, onde X 

representa o segmento de atuação (business segment) das startups de base 

tecnológica, trouxe uma nova categorização para as startups, contribuindo para a 

construção da teoria sobre as startups.  

Em outras palavras, no contexto das X-Techs, não é o X que leva à maior 

sobrevivência, seja na área de finanças, educação, seguros, agronegócio, etc; e sim 

a escolha do publico alvo e do modelo de receita. No campo prático, a principal 

contribuição desse artigo é permitir uma análise antes de iniciar uma startup, 

concentrando-se nas variáveis publico alvo e modelo de receita, em vez de focar 

inicialmente no segmento de atuação.  
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Já o artigo 3, atingiu o objetico específico 3: “Comparar modelos de negócio na 

área de planos e seguros de saúde tradicionais com as startups deste segmento”. 

Para tanto, o estudo utilizou a análise comparativa a partir de dados secundários, sob 

as quatro dimensões: proposta de valor, entrega de valor, captura de valor, criação de 

valor, segundo Ludeke et al. (2019). 

Os resultados sugerem que as startups operadoras de plano de saude, mais 

conhecidas como healthtechs (OPS-h) são empresas mais eficientes e rentáveis do 

que as operadoras de saúde tradicionais (OPS-t). 

 

5.1 Contribuições 

 

Essa tese contribuiu para a sistematização dos termos e jargões utilizados na 

área das startups tanto na academia, quanto no mercado, formalizando 

academicamente os termos utilizados no universo das startups.  

Esse estudo apresentou o termo inovador da X-Tech, onde X representa o 

segmento de atuação das startups e tem como principal conclusão que não é o X que 

caracteriza ou propicia a maior sobrevivência e sucesso de uma startup. 

Além das contribuições já citadas, a análise comparativa das startups 

operadoras de planos de saúde, as healthtechs, com as tradicionais e engessadas 

operadoras de seguros e planos de saúde existentes no mercado brasileiro, sugerem 

que as healthtechs (OPS-h) são empresas mais eficientes e rentáveis do que as 

operadoras de saúde tradicionais (OPS-t).  

Diferentemente das OPS-t, que oferecem uma lista extensa de rede 

credenciada e não se preocupam com o percurso e os gastos que o beneficiário 

realiza, onerando a operação e dificultando a previsão de gastos, as OPS-h realizam 

um atendimento personalizado e coordenado, baseado em prevenção, onde a 

atenção primária é o foco, mantendo um número enxuto de prestadores, sejam 

médicos, laboratórios ou hospitais. 

O desafio existente na área de saude, em todos os paises, é fornecer serviços 

de saúde com recursos limitados e custos médicos crescentes. Um tipo de seguro 

saúde ou plano de saude que ofereça diferentes serviços de saúde é uma forma útil 

de reduzir os gastos com saúde dos indivíduos e dos países. Segundo Araujo (2018), 

Bahia (2008) e Ocké-Reis (2006), os serviços incluem não só tratamento para quem 

adoece no período, mas também serviços de prevenção para reduzir a probabilidade 
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de doença, como oferecem as OPS-h. A probabilidade reduzida de doença reduzirá 

as despesas médicas e os custos iniciais de vendas de planos ou seguros saude. 

Dentre as OPS-t, uma das formas de se buscar a permanência no mercado 

seria a melhoria da sua eficiência, em especial a eficiência econômico-financeira. 

Pereira e Silvestre (2009) chamam a atenção para a premissa de que é necessário 

um melhor controle da utilização de recursos pelo setor privado, pois se entende que 

faz parte de seus objetivos a obtenção de resultados financeiros que, eventualmente, 

podem levar ao racionamento no acesso aos procedimentos. Uma das maneiras de 

realizar esse controle é por meio da análise de desempenho. 

Souza et al. (2009) apontam para a importância da análise de desempenho 

da gestão financeira das diversas organizações prestadoras de serviços de saúde. 

Frente a consolidação das OPS-h, as OPS-t necessitam compreender que atenção 

primária e tecnologia formam o caminho para a reconstrução da saúde no Brasil. 

 

5.2 Limitaçoes e Recomendações para Trabalhos Futuros 

 

A principal limitação dessa pesquisa foi utilizar dados compilados a partir de 

diferentes bases, dada a inexistência de uma base de dados única e consolidada 

sobre as startups brasileiras em âmbito acadêmico ou governamental, a qual 

possibilitaria uma análise mais precisa, bem como comparação mais abrangente entre 

as startups. Esse trabalho de pesquisa possibilitou a compilação e a redução desse 

viés. 

Para trabalhos futuros sugere-se a inclusão de outras bases de dados sobre as 

startups brasileiras, bem como a comparação de X-Techs em outros segmentos de 

atuação. 
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