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RESUMO 

A inteligência artificial é uma parte da ciência da computação que avalia uma grande quantidade 

de dados na tentativa de reconhecer padrões por meio de algoritmos diversos para melhorar a 

tomada de decisões, aprimorando seu próprio funcionamento com a análise do Big Data. A 

saúde pode se beneficiar muito ao utilizar a inteligência artificial para otimizar processos, 

agilizar diagnósticos e melhorar o cuidado com o paciente. Nessa linha, a especialidade 

dermatologia, uma especialidade médica baseada em análise de lesões de pele e em sua 

correlação com o quadro clínico, apresenta uma oportunidade de negócio para essa 

aplicabilidade. A especialidade tem um atraso no diagnóstico do paciente, pois a maioria das 

doenças precisa de uma biópsia para a sua confirmação, demorando para que o médico consiga 

aplicar o tratamento mais adequado. Nesse sentido, a inteligência artificial na medicina não tem 

como papel substituir o médico, visto ser apenas uma ferramenta para otimizar o tempo do 

profissional e do paciente ao propor diagnósticos mais corretos. Com isso, este trabalho tem 

como objetivo criar o aplicativo e o portal Diagnology, por meio do qual o médico poderá 

fotografar as lesões de pele com um smartphone e obter sugestões de diagnósticos mais 

prováveis para agilizar o cuidado do paciente, utilizando inteligência artificial e análise de Big 

Data. O plano de negócios foi criado com o objetivo de validar a proposta de valor e o modelo 

de receita da Diagnology. Realizou-se uma pesquisa de campo para avaliar a aderência dos 

médicos a esse tipo de aplicativo, a qual apontou haver um vasto mercado potencial. Após a 

avaliação da viabilidade econômica financeira da empresa, pode-se auferir ser sustentável, em 

razão de trazer ganhos comerciais e ser atrativa do ponto de vista de investimento. Contudo, 

vale ressaltar que esse plano é apenas um ponto de partida para a simplificação dos diagnósticos 

de possíveis doenças de pele: para que a solução seja posta em prática, é necessária sua 

aprovação pelos órgãos competentes. 

 

Palavras-chave: Inteligência Artificial. Dermatologia. Melanomas. Não-melanomas. Redes 

neurais. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Artificial intelligence is a part of computer science that evaluates a large amount of data to 

recognize patterns through various algorithms to contribute to decision making by improving 

its own functioning with big data analysis. The great part of healthcare market can benefit 

greatly from the use of artificial intelligence to streamline processes, diagnostics and offer a 

better patient care. In this line, the specialty Dermatology, a medical specialty based on analysis 

of skin lesions and their correlation with the clinical picture presents a business opportunity for 

this Applicability. Dermatology has a delay in the diagnosis of the patient, since most diseases 

need a biopsy to confirm the pathology, taking time for the doctor to be able to apply the most 

appropriate treatment. The goal of the project is to create the "Diagnology App" and a portal in 

which the doctor can photograph the skin lesions through the smartphone and with the use of 

artificial intelligence and big data, the computer can suggest the most probable diagnoses to 

expedite patient care. The company will be built on Business Plan structure and pivot the 

changes deemed necessary. To start the company, a Minimum Viable Product (MVP) will have 

to be executed to validate the idea in a restricted group of dermatologists and patients, keeping 

the biopsies for treatment to confront the result of the App with the anatomopathological and 

after Approval by the ethics council of the chosen group. With the validation of the idea, the 

adjustments will be made, and the pilot will be proposed that the doctor will treat the patient 

without the diagnosis of the biopsy in hand, but still subjecting the patient to the invasive 

procedure. After this phase, all data will be validated, and the company will disclose the 

accuracy, sensitivity and specialty data for the medical teams. In the end, we will evaluate the 

Applicability of the company in clinical practice and how it will be the model for scalability, 

focusing on the best clinical care and reducing the time between diagnosis and treatment. 

Artificial intelligence in medicine does not have the role of replacing the physician, it is only a 

tool to optimize the time of the professional and the patient more accurately in the proposed 

diagnoses. 

 

Keywords: Artificial Intelligence. Dermatology. Melanomas. Nonmelanomas. Neural 

Networks. 
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1 INTRODUÇÃO 

No Brasil, o câncer de maior incidência é o de pele, correspondendo a cerca de 30% dos 

cânceres; o melanoma, um tumor de alta incidência, mortalidade e índice de metástase, 

corresponde a 3% das neoplasias malignas e o seu diagnóstico precoce pode ser um grande 

desafio para os médicos, pelo caráter aparentemente inócuo da mancha (INCA, 2018). A 

incidência e a mortalidade do câncer melanoma foi de, respectivamente, 6.260 em 2018 e 1.547 

em 2013. Já o câncer de pele não-melanoma teve 165.580 casos em 2018 e 1.769 mortes em 

2013 (INCA, 2018; INCA, 2017). 

Além do melanoma, há outros tipos de cânceres de pele chamados não-melanomas, também 

com alta incidência e mortalidade, especialmente em países tropicais (nos quais o maior 

percentual do que em países desenvolvidos). Típicos de pessoas de pele clara, com mais de 40 

anos e com exposição exagerada ao Sol, esses cânceres ocorrem mais em homens, pois, 

habitualmente, procuram menos o cuidado médico e se expõem mais ao Sol em atividades 

laborais (GOMES et al., 2007).  

O diagnóstico se torna tardio pela pouca sintomatologia do tumor, dificuldade de acesso a um 

dermatologista e demora para biópsia, avaliação anatomopatológica e posterior tratamento. O 

médico também tem diversas práticas de gestão que dificultam um diagnóstico correto, como 

tempo de consulta, falta de tecnologia para registro das lesões, dificuldade de acesso a 

procedimentos invasivos etc. (MANSO, 2019) 

Além dos tumores, outras diversas lesões de pele não são diagnosticadas ou a sua identificação 

é de forma tardia, o que pode dificultar ou inviabilizar o tratamento, mesmo fazendo o uso de 

medicações de alto custo. Nesse sentido, com o advento da Inteligência Artificial (AI) do 

Machine Learning (ML), é possível criar um algoritmo que guie o médico para a triagem do 

diagnóstico e abreviação do tratamento, mesmo que ainda sejam necessários a biópsia e/ou 

outros exames para validar a conduta (JANDA; SOYER, 2019). Nesse contexto, também se 

deve avaliar a mudança do perfil da profissão médica associado às novas tecnologias, como a 

Telemedicina, ML, linguagem natural; além dos aplicativos (App) que estão cada dia mais 

presentes na rotina médica, abreviando distâncias, agilizando tratamentos e melhorando a 

acurácia (GOIHMANYAHR, 2019; ELAZHARY, 2019). 
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O objetivo do presente trabalho é avaliar a viabilidade de um App por meio do modelo e do 

plano de negócios do aplicativo Diagnology, a fim de se comprovar a viabilidade técnica e 

financeira do produto, além de não infringir questões éticas, legais ou regulatórias. 

O scratch1 do protótipo desse produto possibilitará ao médico, dermatologista ou não, por meio 

de um smartphone, fotografar uma lesão e receber sugestões de hipóteses diagnósticas para 

doenças de pele, como o câncer, doença com maior prevalência, alta mortalidade e deficiência 

no diagnóstico precoce. Esse App será criado pela fundação de um Startup2, que conduzirá toda 

a via útil da empresa.  

A ideia do aplicativo surgiu ao se verificar a demora de um paciente com lesão de pele grave 

até chegar a um especialista, especialmente no sistema público; muitas vezes a doença já está 

avançada, precisando de medicações mais caras, o que pode impactar de forma grave a 

sobrevida do paciente. Desse modo, o objetivo social para melhoria da qualidade de vida das 

pessoas e abreviação da fila também será cumprido. 

O ponto inicial da criação do App seria que qualquer usuário pudesse pagar por um rastreio de 

lesão de pele on-line e tivesse a sinalização do risco que aquela lesão significaria, nos moldes 

do projeto First Derm da União Europeia, descrito posteriormente, mas não utilizando 

Telemedicina e sim AI. Como era um projeto disruptivo e com pouca chance de aceitação pelos 

órgãos regulatórios, optou-se por um App para médicos que auxiliasse no diagnóstico de lesões 

de pele. Após a pesquisa com esse público, verificou-se que ele não desejava apenas essa 

função: ele queria um aplicativo mais completo, que ajudasse na condução da doença, dos 

medicamentos etc. Assim, nasceu o formato do Diagnology apresentado nesta dissertação. 

 

1.1 METODOLOGIA DE PESQUISA 

O presente trabalho estruturou-se na criação de um aplicativo de triagem diagnóstica para 

dermatologia chamado Diagnology. Além do apoio diagnóstico, oferecido na versão gratuita, 

teremos na versão paga um miniprontuário, o envio de casos (mantendo o anonimato do 

                                                             
1 Esboço. 
2  Empresa emergente cujo objetivo é desenvolver ou aprimorar um modelo de negócio, preferencialmente 

escalável, repetível e inovador. 
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paciente) para outros colegas cadastrados, um bulário para doses e medicações, protocolos 

médicos, além de um boarding virtual de especialistas para casos complexos. Esse estudo 

considerou diversos aspectos relativos ao um plano de negócios fundamentado, com o objetivo 

de acelerar o diagnóstico do paciente por meio de tecnologias como ML, AI e Redes Neurais 

(RN). 

Tradicionalmente, para saírem do papel, as empresas criam um plano de negócio que contempla 

previsão de vendas, lucros e fluxo de caixa antes da execução das ideias, uma maneira de avaliar 

as principais variáveis do produto e mercado consumidor, tentando prever os vieses. Pelo 

caráter inovador do App, o desempenho do projeto está sujeito a imprevisibilidades nunca 

previstas no seu escopo de trabalho (BLANK, 2013) 

O outro modelo sugerido é o Lean Startup, que contempla a pivotagem gerencial, produtos 

maleáveis e possuem investidores de alto risco, criando as Startups. Nessa perspectiva, a 

Harvard Business School mostrou que cerca de 75% das Startups da Silicon Valley fechavam 

as portas em diferentes fases do ciclo de vida de uma Startup (BLANK apud GHOSH, 2013). 

Avaliando o número de falência de empresas que nem conseguiam colocar seu produto no 

mercado e toda a dificuldade de se conseguir investidores para um produto de alto custo, optou-

se pelo Business Plan (BP) para avaliar o mercado e o produto antes de investir; utilizaram-se 

algumas ferramentas do Lean Startup para pivotar de forma mais ágil a ideia e adaptá-la ao 

mercado consumidor médico, cuja metodologia estimula o empreendedorismo por uma 

releitura das manufaturas Lean japonesas (BLANK, 2013). Basicamente, o empreendedor 

desenha sua ideia, experimenta-a em pequenos grupos, testa-a, mede seus resultados, escuta 

opinião dos clientes e pivota produto, gerenciamento, estrutura ou qualquer outro ponto para 

aprimorar sua empresa de forma rápida e com baixo custo (BLANK, 2013). Assim, escolheu-

se uma metodologia de empreendedorismo: estruturar o pré-lançamento por meio do BP para 

dar mais segurança e previsibilidade ao projeto e utilizar algumas ferramentas do Lean Startup 

para aprimorá-lo. 

Foram realizadas diversas entrevistas estruturadas com um founder de Startups, especialistas 

em Produtos, players de tecnologia da informação (TI) e advogados, como apresentado a seguir, 

com o objetivo de balizar o formato do aplicativo e a estrutura da empresa. Por último, foi 

realizada uma pesquisa de opinião com médicos sobre a aceitação de um aplicativo de triagem 
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diagnóstica e foram observadas sugestões para sua melhoria, através de coleta de dados 

primários. 

Quadro 1 –  Entrevistas realizadas 

DADOS PRIMÁRIOS ÁREAS ANEXO 

Entrevista Rafael Cardoso Finanças em Startups A 

Entrevista Lara Rocha Inovação de Produtos  A 

Entrevista Olavo Poleto 

Filho 

Tecnologia da Informação A 

Entrevista Jorge Manuel Jurídico e Regulatório A 

Entrevista Adriano 

Marinheiro 

Desenvolvimento de App A 

Entrevista Saulo Araújo Inteligência Artificial e Algoritmo A 

Entrevista André Monteiro Segurança de Dados e Transformação Digital A 

Entrevista Gustavo Matheus Indústria Farmacêutica A 

Entrevista Juçara Freitas e 

Katia Puppo 

Contabilidade de Startup  A 

Pesquisa de opinião com os 

médicos 

Aceitação dos Produtos (via Google Forms) B 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

Como base teórica, foram utilizados diversos artigos e livros, especialmente as obras de Ries 

(2012), Blank e Dorf (2014), Osterwander e Pigneur (2011) e, principalmente, o livro 

“Empreendedorismo”, do Prof.º Marcelo Marinho Aidar. 

Na busca bibliográfica, segundo a base de dados PubMed, no dia 08 de março de 2019 havia 

apenas 214 artigos com os termos Artificial Inteligence e Dermatology. No ano de 2019, até a 

data citada, apenas nove artigos foram publicados e nenhum abrangia outras doenças a não ser 

o câncer de pele. Diversos artigos, como os de Janda e Soyer (2019), Fujisawa et al. (2019), 

Han et al. (2019), Yazdanparast et al. (2018), Marwaha et al. (2019) e Zulfiqar et al (2019), 

avaliam o diagnóstico dermatológico por meio de AI, mostrando a superioridade deste em 

relação a médicos treinados. O Hospital Israelita Albert Einstein (2018) criou um App similar, 

porém sem utilizar AI, mas Telemedicina. 
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Para apoiar a solução do problema de diagnóstico tardio de lesões de pele, surgiu a ideia do 

Diagnology, um App que compara imagens dentro do banco de dados e aconselha diagnóstico 

(não só de tumores de pele), porém apenas de caráter consultivo e nunca definitivo, 

necessitando sempre de um médico para fechar o diagnóstico. Também não há médicos 

especialistas para laudar, nem com Telemedicina; com a evolução, há a pretensão de se criar 

um boarding on-line com especialistas selecionados para aconselhar o médico, sem nunca dar 

o diagnóstico final. 
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2 PLANO DE NEGÓCIOS 

Para a construção desta dissertação, optou-se por desenvolver um Business Plan. 

2.1 RESUMO EXECUTIVO 

A empresa criadora do App Diagnology é uma empresa limitada, com fins lucrativos de serviços 

de consultoria, sem responsabilidade médica. Por meio de fotos tiradas pelo celular, o aplicativo 

acessa algumas bases de dados e sugere fotos parecidas, com um provável diagnóstico. 

Entretanto, por ser uma empresa de caráter meramente consultivo, de auxílio diagnóstico de 

lesões de pele e de rastreio de doenças, ele não é responsável pelo diagnóstico; desse modo, 

cabe ao médico avaliar a sugestão, realizar o diagnóstico e a condução necessária.  

O aplicativo possui um formato Freemium 3 , com mensalidade de R$ 69,90 para fotos 

ilimitadas, acompanhamento do paciente via prontuário, comparação de casos semelhantes, 

elaboração de um míni prontuário, um bulário, acesso a protocolos médicos, um boarding para 

casos difíceis e uma plataforma de pesquisa clínica. 

Para seu desenvolvimento, optou-se por utilizar a inovação aberta, cujos princípios são 

mencionados no livro “Business Model Generation” (OSTERWANDER; PIGNEUR, 2011).  O 

pilar da fundação da empresa e dos produtos depende de: 

• busca de pessoas bem preparadas para trabalhar na empresa; 

• pesquisa e desenvolvimento externo e interno, para auxiliar a criar diferentes tipos de valor; 

• pesquisas, no geral, a fim de ajudar a empresa a crescer; 

• melhores ideias, independentemente de onde vieram (mundo externo ou interno da empresa), 

visto que há maior chance de êxito; 

• utilização de inovações criadas por outros; 

• compra de propriedade intelectual: muitas vezes, é melhor do que iniciar um projeto do zero. 

Por meio de todas essas premissas, iniciou-se o produto com as tecnologias de AI, RN e ML, 

com um algoritmo que utilizará a base já consolidada de doenças de pele através de um API do 

Watson e o Cloud4 da IBM, porém com backup do Cloud da Amazon Services. Também haverá 

                                                             
3 Freemium é um modelo de negócio, nesse caso digital, com uma parte gratuita e outra paga.  
4 Nuvem. 
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um segundo backup na Cloud da Google Cloud Plataform (GCP). A transmissão dos dados 

ocorrerá por internet de alta velocidade e o serviço de rádio como contingência, no caso de 

problemas com a Internet nos servidores. 

 

2.2 DESCRIÇÃO GERAL DO NEGÓCIO 

Segundo Ries (2012), o conceito de Startup nada mais é que “uma instituição humana projetada 

para criar produtos e serviços sobre condições de extrema incerteza” (p. 24). Outros autores 

consideram Startup uma empresa que demanda no começo altos investimentos e incentivos 

governamentais para sobreviver à concorrência das grandes companhias (CARDOSO, 2016). 

Já o SEBRAE (2016) considera o conceito como uma pré-empresa, ainda em construção com 

ideias inovadoras. Nessa mesma linha, Blank e Dorf (2014) definem esse tipo de empresa como 

uma organização de negócios passível de escalabilidade e replicação. 

Enfim, Startup é uma empresa embrionária, inovadora e de baixo custo, a qual precisa de 

investimentos para se tornar escalável e com possibilidade de replicação; o mais importante é 

que o sucesso depende de um aprendizado constante com os seus erros e com os seus clientes. 

Optou-se pela criação de uma Startup com conceitos mistos de empreendedorismos para o 

desenvolvimento do App Diagnology, conforme apontado, a fim de abreviar o tempo de 

diagnóstico do paciente com doenças dermatológicas, diminuir custos a longo prazo, e, o mais 

importante, prover melhor qualidade de vida à população. 

Após essa ideia inicial, identificou-se, por meio das entrevistas e de pesquisas com os médicos, 

gaps que poderiam agregar valor ao negócio, tanto para o médico quanto para o paciente. Desse 

modo, decidiu-se criar um bulário, disponibilizar protocolos médicos validados, abrir um 

boarding médico para casos difíceis e estimular a pesquisa científica. 
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Figura 1 –  Business Model Canvas do App Diagnology  

 

Fonte: Adaptado de Osterwalder e Pigneur (2011).  

 

 Missão do Negócio 

No conceito do IBC (2019), a missão de uma empresa é definida como a razão pela qual aquele 

negócio foi estruturado, como ela é importante para a sociedade e por que haverá clientes que 

gostariam de ter esse produto. 

A missão ajuda a guiar a instituição a cumprir seu papel na sociedade e a atingir seus objetivos, 

criando estratégias para crescer, inspirar os funcionários a continuar contribuindo e atrair seu 

mercado consumidor.  

No caso da Diagnology, a missão da empresa é triar o diagnóstico de lesões de pele mediante a 

troca de informações, garantindo o melhor cuidado com menor custo e a melhoria da qualidade 

de vida da população, especialmente a mais carente. 
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 Visão da Empresa 

Segundo o IBC (2019), a visão da empresa é onde ela deseja chegar nos próximos anos. Nesse 

sentido, o objetivo da Diagnology é ser a melhor empresa de consultoria para diagnóstico 

em doença de pele através de tecnologia. 

 

 Valores da Empresa 

Os valores consistem em princípios que norteiam a Diagnology e que devem ser seguidos pela 

empresa, pois compõem os seus pilares. Logo, os valores desta empresa são: 

• cuidar das pessoas; 

• respeitar a comunidade; 

• focar na saúde por meio de tecnologia; 

• ter empatia; 

• desenvolver segurança de informação. 

 

2.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E LEGAL 

O regime societário é EIRELI, com previsão tributária de Lucro Real, com uma sócia única, 

Mariane Martins Manso, médica sanitarista formada pela Universidade de São Paulo, com 

MBA em gestão em saúde pela Fundação Getulio Vargas, atual mestranda desta dissertação 

pela mesma instituição e pós-graduanda em Dermatologia pela Faculdade BWS.   

Cerca de 40% da sociedade poderá ser negociada com investidores mediante aporte financeiro, 

podendo ou não se converter em uma Sociedade Anônima. O responsável por toda parte de ML, 

AI e RN será o engenheiro de Machine Learning Saulo Araújo, formado em Tecnologia de 

Informação pelo IBTA, na qual trabalha com o projeto do Google Earth, com MBA em PMI 

pelo SENAC e atual Scrum Master 5  na MJV Technology & Innovation Brasil, em que 

                                                             
5 Desenvolvedor de TI, líder na equipe que assegura que todos estejam na sua melhor performance para um projeto 

de software.  
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desenvolveu projetos de AI e ML em diversos players de saúde. Haverá, ainda, programadores 

contratados, em negociação, especialistas em ML, AI e RN. 

A responsável pelo marketing digital e pelo desenvolvimento de layout será a publicitária 

Amanda Tedesco; a prestação de serviços contábeis será realizada pela BF Contabilidade e 

Tributos. Sob demanda, haverá o auxílio jurídico do advogado e administrador dr. Jorge Manuel 

Gonçalves, formado pela Universidade de São Paulo. Futuramente, como Head de TI/Produtos, 

teremos André Monteiro, especialista em segurança de dados e transformação digital, com 

ênfase no desenvolvimento do algoritmo. 

Para processo decisório, haverá uma consulta aos membros citados acima; serão avaliados, 

juntamente com o conselho, os investidores e os balancetes periódicos da empresa; referente às 

implementações de melhoria do aplicativo, as decisões serão balizadas pelas pesquisas de 

satisfação dos clientes e pelos resultados financeiros auferidos. 

O conselheiro será Luciano Manso, administrador de empresas pela FEA-USP e CFO da 

empresa Álcool Santa Cruz há 34 anos. Também haverá o head de cada área, além de uma 

posição rotativa que será preenchida a cada 6 meses por um funcionário que se destacar 

mediante votação interna. Para o início de reuniões, serão utilizados membros internos, a fim 

de garantir o dinamismo; futuramente, o conselho será profissionalizado, visando decisões mais 

estratégicas. As reuniões de conselho ocorrerão de 3 em 3 meses e somente a partir de 51% do 

quórum haverá aprovações. Reuniões emergenciais poderão ocorrem se convocadas em, no 

mínimo, 48 horas, desde que sigam as regras informadas. No momento, a empresa está em 

processos seletivos para incubadoras de Startups e em busca de investidores, com apoio do 

Health Innova Hub, por meio do médico, administrador hospitalar e especialista de inovação, 

dr. Fernando Cembranelli. 

 

 Os Responsáveis e Suas Competências 

A empresa será composta por cinco áreas: comercial, marketing, tecnologia & produto, 

operações e administrativo financeiro. Com a expansão do projeto, será criado um comitê on-

line de especialistas que atuarão como segunda opinião para os casos mais complexos. 
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O regime tributário da Diagnology será o Lucro Real e fará uso do CNAE 86402/07, que se 

refere a Serviços de Diagnósticos por Imagem sem uso de radiação ionizante, exceto 

ressonância magnética. No caso, as lesões serão fotografadas ou ao escaneadas por 

equipamentos digitais. Além disso, a empresa também se enquadra no CNAE 86607/00 – 

Atividades de apoio à gestão de saúde, em razão das atividades que gerenciam o quadro clínico 

do paciente, e no CNAE 86909/99 – Outras atividades de atenção à saúde humana não 

especificadas anteriormente, devido às atividades de aconselhamento à condução do caso. 

Como regulamentação legal, apesar de o aplicativo ser meramente consultivo, é necessária a 

Licença de Funcionamento, concedida pela Vigilância Sanitária Local (VISA). Em seguida, é 

preciso obter a Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) para qualquer aplicativo de 

saúde que esteja em desenvolvimento, a fim de possibilitar a comercialização do produto. 

Também existem algumas empresas que buscam certificação da qualidade do App, obrigatória 

para aqueles enquadrados como risco Grau III e IV; como o App é considerado Grau I, ela ainda 

não será necessária. 

Para aprovação final da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), é necessário 

seguir as Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC), descritas a seguir (ANVISA, 2018): 

Quadro 2 – Resoluções da ANVISA para App de saúde 

Resolução Destaque 

RDC nº 16/2014 

(BRASIL, 2014) 

Regulariza as boas práticas de produtos médicos vendidos no Brasil e audita 

a qualidade, a segurança e a eficácia dos produtos, inclusive de softwares. 

RDC nº 24/2009 

(BRASIL, 2009) 

Faz o cadastramento dos produtos de saúde para o controle da Vigilância 

Sanitária. 

RDC nº 56/2001 

(BRASIL, 2001a) 

Verifica os pré-requisitos de segurança e de eficácia dos produtos em saúde. 

RDC nº 185/2001 

(BRASIL, 2001a) 

Descreve o Regulamento Técnico e abrange registro, alteração, revalidação e 

cancelamento do registro de produtos médicos na ANVISA. 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

Embora todas essas resoluções sejam voltadas a aparelhos médicos e não haja nenhuma 

regulamentação definida para software, os desenvolvedores tentam se adequar às premissas, de 

forma que não haja atrito com a Agência. Porém, a ANVISA colocou na sua agenda 2017/2020 



31 
 

avaliar o campo de tecnologia, aplicativos e gadgets. Por último, todo o dossiê técnico do 

software é apresentado à ANVISA, que o verifica; quando estiver de acordo, publica no Diário 

Oficial da União (DOU). Até o momento, aplicativos não tem necessidade de renovação, 

portanto não há data de expiração (ANVISA, 2016; STONE OKAMONT, 2019). 

 

 Parcerias 

A Diagnology está em negociação com uma empresa de bulário para disponibilizar conteúdo, 

com autores de protocolos médicos para sugerir os passos, além de uma empresa de localização 

de médicos especialistas que usam ou não o aplicativo, MedZoom, os quais serão sinalizados 

pelo App. A interface do programa é realizada pela Sailor Mobile com interface direta do 

engenheiro de ML pela personalização e pela manutenção do App, tanto no sistema Android 

como no iOS. No primeiro momento, entretanto, será mantida apenas a versão Web. 

 

2.4 O PLANO DE PRODUTOS E SERVIÇOS 

O desenvolvimento do produto seguirá o seguinte roadmap: após definida a ideia e estruturado 

o produto, é necessária a experimentação, primeiramente com um projeto piloto, para aprender 

com os clientes e lapidar o que será colocado na prateleira. Em seguida, faz-se uma segunda 

experimentação, utilizando o conceito do inglês Minimum Viable Product (MVP) ou Produto 

Mínimo Viável, que permite pivotar a ideia dentro de um grupo maior, mas ainda controlado, 

para aprendizado e mais aprendizado. No final de todo esse processo, espera-se um produto que 

tenha mercado determinado, pronto para vendas; isso não significa um produto perfeito, visto 

que a pivotagem, a adequação e o aprendizado com o erro perduram enquanto a empresa existir 

(BLANK 2013; RIES 2011). Um dos principais ensinamentos da metodologia Lean Startup 

está no fato de errar rápido, aprender imediatamente e gerar uma melhoria contínua na 

empresa/produto, por isso essa filosofia será empregada para agregar ainda mais valor ao BP. 
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 Descrição dos Serviços 

O produto Diagnology é um aplicativo que, por meio de uma fotografia da pele e de diversas 

tecnologias, fará sugestões de alguns diagnósticos. Entretanto, ele apresenta caráter meramente 

consultivo, mais focado em rastreamento, sem função diagnóstica, cuja responsabilidade, assim 

como a condução do caso, cabe ao médico do paciente, registrado no conselho de classe de seu 

estado. Ele será aconselhado a apoiar a triagem de pacientes para ter um encaminhamento mais 

diretivo ao especialista. No momento, o aplicativo está no campo do desenvolvimento, com 

aprimoramento do algoritmo e usabilidade da plataforma Web. Como validação de qualidade 

do software, passará pela certificação SBIS que, em parceria com o CFM, validará a sua 

viabilidade. 

Para criação de um App que faça interface entre médico e paciente, diversas novas tecnologias 

deverão ser exploradas para criar um algoritmo deveras confiável. Nesse plano de negócio, será 

usado ML, AI, RN e não haverá Telemedicina, discutida com mais afinco no plano jurídico e 

regulatório. A Medicina Tridimensional e Reconstrutiva, que não é o foco nesse trabalho, 

precisa ser mencionada como um futuro breve que poderá alterar a medicina hoje, em razão da 

possibilidade de criação de células específicas utilizadas em diversas doenças, embora sejam 

pesquisas ainda em desenvolvimento. 

No roadmap de produtos, conforme descrito a seguir, o App está no Desenvolvimento do 

Produto e deve permanecer até março de 2020. O prazo para encerramento do período de testes 

e de validações é julho de 2020, e lançamento oficial está estimado a ocorrer até outubro do 

mesmo ano.  

Figura 2 – Roadmap de Produtos 

 

Fonte: Cognus, 2018.  
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2.4.1.1 Consulta de lesão por foto versão Free 

O profissional médico terá um App chamado Diagnology, o qual, na versão gratuita, permitirá 

a consulta de três fotos por dia: a foto será processada em tempo real e serão sugeridas algumas 

hipóteses diagnósticas. Como o aplicativo é meramente consultivo, cabe ao médico seguir ou 

não a sugestão. Entretanto, o algoritmo está bem calibrado para doenças potencialmente fatais, 

como melanoma e seria positivo o encaminhamento para o especialista.  

Outro ponto importante: se o médico suspeitar de um câncer, ele já pode pedir biópsia e 

encaminhar para os centros de referência; no caso do Estado de São Paulo, a partir de um 

resultado que indique câncer, o governo tem o prazo de até 1 mês para promover o tratamento 

ao paciente, o qual conseguirá ser tratado em estágios iniciais; embora o governo precise 

investir na contratação de mais especialistas, gastará menos com quimioterápicos de alto custo, 

visto que o paciente será identificado quando sua doença, ainda que grave, estiver em estágios 

mais iniciais. 

 

2.4.1.2 Consulta de lesão por foto versão Premium 

Na versão Premium, podem-se encaminhar fotos ilimitadas, além de um míni prontuário do 

paciente. Também será possível o compartilhamento dentro da própria comunidade para 

discussão. Os dados do paciente serão sigilosos, pois o algoritmo tem como pilar Segurança de 

Informação e base de dados validada por órgão de renome, como a NHS. 

Além dessa funcionalidade, estão em negociação com uma empresa as bulas de medicações, o 

Whitebook6, para dar acesso fácil a doses, apresentações e efeitos colaterais. Como as análises 

estão no início, podem ocorrer mudanças na empresa. Haverá também protocolos médicos 

validados, por meio de uma empresa que os tenha de forma estruturada. Para o quick-off7, serão 

disponibilizados os protocolos das diversas sociedades brasileiras. 

Para a segunda versão do App, haverá um canal à parte, pelo qual qualquer médico poderá 

encaminhar um caso difícil para ser discutido on-line por membros da comunidade, com um 

                                                             
6 App de Bulas Médicas. 
7 Lançamento. 
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custo de R$ 99,90 por caso. Com o objetivo de estimular a pesquisa científica no país, haverá 

um preço diferenciado para casos encaminhadas pelos cientistas para análise de resultados de 

pesquisas.  

 

2.4.1.3 Solicitação de usuários não-médicos 

Futuramente, como melhoria incremental do produto, poderá haver uma plataforma paga para 

que qualquer usuário não-médico envie uma foto para avaliação com caráter meramente 

consultivo, funcionalidade já existente por meio de Telemedicina, na empresa First Derm, na 

União Europeia. O objetivo da Diagnology é ter uma funcionalidade semelhante, porém 

utilizando AI, contudo, devido à legislação brasileira e ao CFM, optou-se por deixar essa 

funcionalidade para um outro momento. 

 

 Aparência do Produto 

A profissional Amanda Tedesco tem desenvolvido a criação da arte, assim como o logo (Figura 

3), por meio da representação de todos os tipos de pele: 

Figura 3 – Logo da Diagnology 

  

Fonte: Elaboração própria, 2019. 
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Para tal produto, desenvolveram-se como Beta8 as seguintes telas para o cadastro: 

Figura 4 – Versão gratuita - Cadastro 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

Na sequência, haverá as telas da versão gratuita:  

Figura 5 – Versão gratuita - Rastreio 

 

Também se criou a aparência das telas na versão Premium para fotografar lesões: 

 

                                                             
8 Beta é a versão funcionante antes do lançamento. 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 
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Figura 6 – Versão Premium – Rastreio 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

Elaborou-se a aparência das telas na versão Premium para o bulário: 

Figura 7 – Versão Premium – Bulário 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 
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Foi concebida a aparência das telas da versão Premium para os protocolos médicos: 

Figura 8 – Versão Premium – Protocolos médicos 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

 Características Únicas do Diagnology 

O aplicativo contará com a tecnologia do ML, a qual criará redes neurais com uma base 

comparativa de imagens já diagnosticadas, por meio da Inteligência Artificial. Ou seja, o 

médico enviará a foto e, em poucos segundos, terá sugestões de imagens parecidas com a 

enviada e com o diagnóstico sugerido pelo App. Os bancos de dados serão do Watson. 

Conforme informado, para apoiar a condução do desenvolvimento, haverá programadores 

próprios. A liberação das imagens não será demorada e a triagem será liberada em tempo real 

ao médico, que poderá conduzir o caso na mesma consulta. 

 

 Funções Complementares e Versões 

O aplicativo será disponibilizado em duas versões: gratuita e paga. O primeiro modelo chama-

se Freemium9: a parte gratuita disponibiliza a avaliação, como esclarecido, de até 3 fotos por 

                                                             
9 Aplicativo com uma versão gratuita e outra paga. 
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dia, com um campo para identificação do paciente, hipótese diagnóstica inicial, hipóteses 

diagnósticas sugeridas pelo algoritmo e hipótese diagnóstica final escolhida pelo médico. 

Na versão paga, o médico acessa quantas fotos quiser diariamente, terá um pequeno prontuário 

para anotações complementares, poderá compartilhar o caso com outros colegas (sempre 

mantendo o anonimato do paciente) e poderá acessar fóruns de discussão de lesões. Outros 

recursos serão os protocolos médicos validados por instituições consagradas, como Sociedade 

Brasileira de Dermatologia, e um bulário que permitirá ao profissional consultas sobre 

medicamentos e doses. 

Como side business10, haverá um valor diferenciado para pesquisadores, os quais poderão 

encaminhar um número de fotos superior a 50, sem a assinatura mensal, e receber uma consulta 

do App, a fim de estimular a pesquisa científica; além disso, haverá a funcionalidade de 

encaminhar casos difíceis para um boarding totalmente on-line e receber essa consulta com um 

adicional de custo e tempo de resposta. 

 

 Obsolescência 

A AI foi inicialmente descrita após a Segunda Guerra Mundial por Alan Turing, tecnologia 

ainda pouco usada pelo seu alto custo. Até o momento, ainda está sendo lapidada. Não há hoje 

nenhuma ciência que a considere obsoleta, exatamente pelo poder que ela tem de ensinar a 

máquina a aprender com os dados. (FERREIRA, 2012). 

No caso do software, o lifetime velho terá de acompanhar as atualizações dos principais 

sistemas operacionais tanto de mobile quanto de Web. Por questões econômicas, a decisão foi 

priorizar a versão Web e construir o App na forma nativa para garantir uma atualização mais 

ágil. Caso surja outra plataforma relevante, será construída uma versão para esse sistema. 

Em relação à concorrência, sempre é necessário considerar que um grande player, como Google 

ou Amazon, desenvolvam algo semelhante. Para proteção do App, a patente do algoritmo e os 

direitos autorais serão registrados. 

                                                             
10 Side business não é a função principal do App, mas complementar. 
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2.5 O PLANO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 

Como é basicamente um projeto de TI com impacto social, houve consulta com o especialista 

em Machine Learning, Saulo Araújo, para apoiar a engenharia do aplicativo, visto que, para ser 

desenvolvido, é importante uma base reconhecida e válida. A primeira opção será a do API do 

Watson com 2 Clouds de backup11 (um da Amazon e outro da Google), que permitirá o acesso 

a base de dados de diagnósticos dermatológicos. Também há um banco de dados com validação 

do NHS, com o custo de US$ 0,01 por foto acessada que contenha um diagnóstico. Há, ainda, 

a possibilidade de uso futuro de alguma base validada na Índia ou em outros países tropicais, a 

fim de garantir diagnósticos diferentes dos ocorridos na Inglaterra, por exemplo doenças 

tropicais.  

Como desenvolvimento do App, haverá: (1) Design Sprint, (2) Desenvolvimento, (3) Entrega e 

Homologação e (4) Sustentação e Manutenção. Para construção do protótipo com sprints, serão 

necessários aproximadamente 90 dias, ou seja, 480 horas de trabalho/headcount. Nesse cenário, 

serão necessários 5 headcounts, sendo um desenvolvedor Frontend, um desenvolvedor Full 

Stack, que fará tanto o Backend na linguagem Phyton ou Node como a manutenção e as 

atualizações do App; um profissional de UX12; um outro profissional de UI13; e o Machine 

Engineer14, que criará toda estrutura do algoritmo. 

Estima-se de 5 a 9 dias para UX, UI e aprimoramento do algoritmo, que faz parte da fase 

Desenvolvimento do App e precisará de cerca de 90 dias para finalizar, caso não haja atraso; se 

houver necessidade, entrará o Modelo de Ágil para evitar essas ocorrências.  

Para a construção do App, estima-se, no Brasil, um custo de R$ 90.000,00 e, na Índia, de R$ 

30.000,00. 

Será utilizado o GitHub, uma comunidade de desenvolvedores para melhoria de códigos, tanto 

de Frontend como Backend, otimização de linguagem e apoio à resolução de problemas no 

código fonte para melhoria contínua do algoritmo e do App. Para segurança dos dados, o sistema 

                                                             
11 Cópia. 
12 User experience que avalia a experiência do usuário com as telas. 
13 User interface que monta os mainframes para o acesso do usuário. 
14 Machine Engineer é o profissional que monta a estrutura do algoritmo, rede neural e ensina a máquina a 

identificar os padrões. 
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Looker foi o escolhido a fim de garantir o sigilo de dados e a segurança frente a ataques 

cibernéticos. 

 

 Big Data e Analytics 

O conceito de Big Data15 refere-se à enorme quantidade de dados produzida pela sociedade 

mundial, especialmente nos últimos anos. Todos esses dados analisados são chamados 

Analytics16 e verificados por computadores com capacidade de processamento muito superior 

ao cérebro humano. Dessa forma, podem diminuir os custos de saúde, melhorar o cuidado dado 

ao paciente, apoiar a decisão clínica e fazer planejamentos da saúde populacional. A fim de 

compreender o volume de dados, até 2011 havia uma quantidade de dados de 157 Exabytes nos 

Estados Unidos, que equivalem a 157.283.400 Terabytes; em breve, chegará ao Zetabyte 

equivalente a 1.000 Exabytes, ou seja, um volume de dados grande, impossível ser verificado 

por pessoas, software ou hardware tradicionais (RAGHUPATHI; RAGHUPATHI, 2014). 

Além disso, o Analytics permite avaliar perfil epidemiológico dos doentes, desfechos, consumo 

de medicações, diárias de hospital, tempo de espera até ser atendido, tempo de espera até obter 

o diagnóstico final, custo de cada paciente por doenças, entre outros. Esses dados ainda podem 

ser cruzados com outros não oficiais, como os de Facebook ou Instagram, para avaliar hábitos, 

estilo de vida e diversas outras questões (RAGHUPATHI; RAGHUPATHI, 2014). 

Portanto, Analytics é a forma de utilização sistemática de dados e insights desenvolvidos, por 

intermédio de disciplinas analíticas aplicadas para facilitar o processo de tomada de decisão, 

com o objetivo de realizar um melhor planejamento e uma melhor gestão (DAVENPORT et 

al., 2013). 

Essa enorme quantidade de informação é o combustível para o ML e a AI: esses dados, de 

forma estruturada, validada e analisada, são encaminhados para o algoritmo de ML e a máquina 

aprende com os desfechos, sempre sendo revisto. De tanto treino, esse aprendizado, com auxílio 

da AI, otimiza as respostas, comparando-as com outros dados que ainda não tinham sido 

                                                             
15 Grande volume de dados gerados nesse século. 
16 Análise de grande volume de dados. 
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correlacionados, gerando uma rede neural decisória para apoiar o sistema de saúde em diversos 

pontos (GABRIEL, 2018; RAGHUPATHI; RAGHUPATHI, 2014).  

Um fato muito interessante entre Big Data e Analytics é a possibilidade de se traçarem 

estratégias por meio da análise, que pode ser Descritiva, Preditiva ou Prescritiva. 

O Descriptive Analytics é a principal ferramenta de análise de dados sem cálculos complexos: 

ela avalia os dados e classifica, setoriza, avalia decisões, traça perfil de ações dentro do serviço 

de saúde, verifica os resultados, além de sugerir pontos para melhoria do cuidado. Também 

segue os dados para entender o que aconteceu e, se possível, de que modo ocorreu 

(RAGHUPATHI; RAGHUPATHI, 2013). 

Já a Predictive Analytics é uma análise feita por meio de dados históricos, desfechos, consumo 

de insumos, a qual sugere o possível desfecho caso um outro paciente com esse perfil apareça 

no hospital. No caso do App, o algoritmo, conforme aprenda, pode alertar o médico da 

semelhança daquele paciente a outro e mostrar o que foi bom para o primeiro paciente e o que 

não foi. Em caso de falha no desfecho previsto pela máquina, essa informação seria ensinada 

via ML para melhorar o banco de dados e a rede neural. (RAGHUPATHI; RAGHUPATHI, 

2013). 

Por último, a Prescriptive Analytics é a avaliação de dados sem uma análise final confiável, os 

quais necessitam de um médico para apoiá-los. Normalmente acontece para descobrir novas 

doenças, uso novo de medicações, opção cirúrgicas alternativas etc. Ele é o apoio para prevenir 

situações ou antecipá-las, a fim de que o médico possa agir de outra forma (RAGHUPATHI; 

RAGHUPATHI, 2013; PETRAROLI, 2018). 

No caso, a Analytics será muito importante nas três esferas: o Descriptive, para entender o perfil 

e as suas necessidades; o Predictive, para apoiar hospitais e ambulatórios a provisionarem as 

necessidades do paciente, a compra de suprimentos e até traçar o melhor caminho para 

diagnóstico e tratamento; e o Prescriptive, a fim de auxiliar casos que não seguem como o 

padrão, com apoio do boarding virtual e de médicos consultores para trazer o que possa ser a 

melhor rota terapêutica (PETRAROLI, 2018). 
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 Inteligência Artificial 

O conceito de inteligência artificial (AI) é definido pela criação de um algoritmo inteligente 

que consiga armazenar grande quantidade de informação e criar redes decisórias complexas. 

Além das informações objetivas, abastecendo-o com os resultados esperados e ocorridos, ele 

poderá balizar questões humanas, entender certas decisões inconscientes e aprender com os 

desfechos (ALVES et al. apud PONTES, 2011). 

A AI parte do princípio que especialistas em determinadas áreas precisam munir o computador 

de informação para ensiná-lo a seguir o algoritmo e, assim, otimizar o processo decisório. 

Depois de ensinar, o computador precisa passar por diversas situações, repetições, variações, 

alterando complexidade, para solidificar o algoritmo. Com o avanço da ciência, ele continuará 

tendo que ser abastecido de informações e aprendizado, a fim de ser uma ferramenta útil no 

diagnóstico de doenças. Para isso, serão necessários protocolos médicos, algoritmos clínicos, 

conferências de especialistas, além do uso de Big Data e, talvez um dia, de tecnologias como 

Blockchain (ELAZHARY, 2019). 

Não só na dermatologia, mas em todas as áreas médicas, a AI não substitui o profissional, mas 

facilita a tomada de decisão e contribui para um melhor cuidado ao paciente. O dermatologista, 

como qualquer outro médico que utilizá-la, terá o papel clínico integral, como de anamnese, 

exame físico e plano terapêutico, podendo acatar a sua sugestão ou utilizar a sua conduta, 

baseado em dados de que discordou da linha de cuidado da máquina (ELAZHARY, 2019). 

Nesse contexto, é necessário abordar sobre a segurança da informação: como o prontuário do 

paciente é sigiloso, embora as bases de dados privadas alimentem informações ao computador, 

o anonimato, a privacidade e o controle desses dados devem ocorrer de forma totalmente 

blindada, impossível de serem violados. 

ELAZHARY (2019) menciona essa preocupação: em um mundo onde dados cruciais se 

armazenam em nuvens e servem de base de informação para AI, outras tecnologias deverão ser 

desenvolvidas para proteger o sigilo dos dados. Há muitas referências ao Blockchain devido à 

descentralização dos dados, à segurança, à privacidade, visto que não existe um intermediário 

para validar informações, como ocorre hoje no sistema bancário brasileiro, por exemplo. 

Mesmo sendo considerada inviolável, essa tecnologia ainda é custosa, demanda alto consumo 
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de energia e não parece ser uma realidade acessível a curto prazo para lidar com prontuários 

médicos (ELAZHARY, 2019; MOUGAYAR, 2017). 

 

 Redes Neurais 

Redes neurais (RN) é outra tecnologia inspirada no funcionamento do cérebro, na qual cada 

ponto decisório se abre em uma árvore de opções e segue uma trilha diferenciada para obter um 

resultado. 

No caso da dermatologia, BARROS et al. (2017) propuseram, em uma conferência, que se 

realizasse uma associação de RN, Processamento Digital de Imagens (PDI) e AI, para rastrear 

imagens de cânceres de pele e conseguir um diagnóstico mais preciso e precoce. Eles realizaram 

o ML por intermédio de RN e de AI, em que se usou 900 imagens: 379 estavam validadas por 

outros exames. A taxa de acerto foi de 82,3%. 

Eles levantaram outros trabalhos que usaram essas tecnologias para criar uma árvore de 

distinção de imagens de melanomas contra outras imagens de lesões pigmentadas comuns; 

utilizaram a mesma metodologia usada pelo médico no consultório, o ABCDE, porém, no 

presente momento, parametrizaram até a letra C: parâmetros assimetria, bordas irregulares e 

coloração alterada. Por comparativo de imagem, foi possível acertar o diagnóstico em 35% dos 

casos; com comparativo de imagem, mas outros inputs clínicos, a precisão foi de 90%.  

ASWIN et al. (2014) cruzaram casos de melanomas com tumores benignos de pele; como 

parâmetros, utilizaram 7 pontos: contraste, correlação, homogeneidade, Angular Second 

Moment e variação de coloração, obtendo com precisão acerto de 88%. 

 

 Machine Learning 

O conceito de Machine Learning (ML) reside em ensinar os computadores a seguirem 

algoritmos diversos, com objetivo de chegarem a um resultado de forma mais rápida; por terem 

uma habilidade de processamento maior que a humana, conseguem avaliar um número maior 

de variáveis em menos tempo. Entretanto, a decisória final sempre deverá ser humana, 
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especialmente na medicina, porque o fator humano, ou seja, as variáveis particulares de cada 

paciente, sempre será superior a um algoritmo. A ideia de que o ML substituiria as pessoas não 

é real, visto que, para que haja o aprendizado da máquina, humanos precisam alimentar os 

computadores de informação, aprendizado, repetições e melhorias continuas; para isso, a 

interface pessoa-máquina será sempre o binômio da melhoria contínua e da acurácia do 

diagnóstico do paciente (WANG et al., 2007).  

Na dermatologia, embora o ML possa auxiliar no diagnóstico mais ágil de doenças, encurtando 

o plano terapêutico, ainda é necessária a comprovação clínica para condução dos casos. 

 

 Medicina e Tecnologia 

As escolas médicas não estão acompanhando a velocidade de transformação do mundo. Não 

compondo a grade curricular regular, as novas tecnologias são pouco apresentadas e 

subutilizadas para auxiliar no processo terapêutico do paciente. 

Ainda que os médicos não necessitem ser especialistas em AI ou Telemedicina, precisam 

conhecer as ferramentas que podem auxiliá-los na carreira. Quanto mais estimularem alunos e 

professores para pesquisas científicas, mais inovações serão apresentadas e mais fácil será para 

que novas tecnologias adentrem na medicina. Assim como todas as áreas, ela viverá uma 

mudança e a coparticipação de novos médicos para novas tecnologias, facilitará essa transição 

(ELAZHARY, 2019). 

 

2.6 O PLANO DE MARKETING 

Para esta seção, foi utilizada uma série de análises, visto que o marketing para uma empresa 

virtual é o motor de propulsão das vendas e de sustentabilidade do negócio. 
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 Mercado Potencial e Público-alvo 

O mercado potencial é todo universo de profissionais da classe médica, especialmente os não 

dermatologistas, médicos em formação para dermatologia, estudantes de medicina e 

pesquisadores. Não há um número exato para médicos em formação para dermatologia, 

estudantes de medicina e pesquisadores, porém a meta é atingir e manter 1% do universo 

médico no país. Quanto aos profissionais, em 2021, estimam-se 521.040 registros médicos 

válidos; assim, caso se atinja entre 1 a 2% dessa população, haverá sustentabilidade financeira, 

lucro líquido, ponto de equilíbrio financeiro/operacional e a empresa estará próxima do 

payback. Quanto aos especializandos em dermatologia, além da formação via residência 

médica, há inúmeros cursos de pós-graduação que também permitem, após prova de título, 

atuação como médico dermatologista; dessa forma, não foi possível estimar o número de 

potenciais dermatologistas. 

O objetivo comercial da empresa é realizar acordos B2B e B2G como core da empresa, não só 

para que haja um volume maior de vendas, como para cumprir o papel social de melhorar a 

saúde da população. Também haverá o varejo B2C, porém com maior foco nas farmacêuticas, 

nos planos de saúde e, principalmente, no governo. 

No caso do governo, há uma meta muito importante: melhorar a situação de populações mais 

carentes por meio de um software que agilize o diagnóstico ou, possivelmente, seja o único 

recurso diagnóstico para esse público. 

 

 Proposta de Valor para os Diferentes Players 

O aplicativo abrangerá todos os tipos de lesões de pele, incluindo melanomas, e facilitará acesso 

a um dermatologista, mesmo que à distância, para qualquer população. É um produto focado a 

médicos, porém com cunho social de otimizar o diagnóstico, a fim de encaminhar com mais 

propriedade ao especialista correto. 

O público-alvo, como informado, são médicos não-dermatologistas, médicos em formação para 

dermatologia, estudantes de medicina e pesquisadores. Em cada caso, há um objetivo diferente. 

Para o médico não-dermatologista, o aplicativo auxiliará a encaminhar pacientes com 
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diagnósticos mais graves ao especialista, especialmente no sistema público, pois conseguir uma 

consulta com o dermatologista é complicado e sujeito a muita espera. O médico não 

especialista, com apoio informativo do produto, pode adiantar exames para facilitar a condução 

do caso de forma mais ágil, tanto para o doente, quanto para o dermatologista, conforme 

diferenciais explicitados nos Value Preposition a seguir: 

Figura 9 – Canvas Value Preposition do App Diagnology 

 

Fonte: Adaptado de Osterwalder e Pigneur (2011).  

Entretanto, como o aplicativo é apenas consultivo, a responsabilidade legal e civil é do médico 

responsável pelo paciente. Para médicos que estejam se especializando em dermatologia, o App 

também seria uma forma de complementar a sua formação e de auxiliar nas possibilidades 

diagnósticas. Nesse caso, também a responsabilidade cabe ao médico que conduz o caso. 

No caso dos estudantes de medicina, o produto é para auxiliar na parte acadêmica, estimular o 

estudo e até mesmo para o treinamento na avaliação de lesões. Nesse caso, se estiverem frente 

a um paciente e não apenas estudando, a responsabilidade é do médico responsável pelo caso. 

Para a liberação do uso, os dados serão validados no Conselho Federal de Medicina (CFM) para 

médicos e para estudantes, confirmando-se com a instituição de ensino correspondente. Em 
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todos os casos, alguns documentos serão solicitados, como cópia do registro médico em seu 

conselho de classe e, para estudantes, comprovante estudantil. 

No plano de marketing, será avaliada a posição mercadológica do produto, assim como os seus 

concorrentes e a viabilidade no mercado. Houve um crescimento médio de médicos de 2000 a 

2017 de 2,6% por ano (CFM, 2018); paralelamente, de acordo com os dados do IBGE (2018), 

ocorreu aumento da população brasileira, na mesma época analisada, de 1,2% ao ano, 

observando-se uma relação de 460 pessoas por médico. Caso se considere essa relação estável, 

mesmo com a concentração de médicos em determinadas áreas, a população não tem uma 

atenção especializada de fácil acesso. Os dados do INCA no ano de 2018 indicam que o câncer 

de pele ainda é o principal câncer e tem altíssima mortalidade; desse modo, o marketing precisa 

ser agressivo para que o App cumpra sua função social de levar saúde correta à população: 

Quadro 3 – Relação População-Médicos 

 

Fonte: CFM (2018). 

Quadro 4 – Relação População-Médicos 

Real 2000 2010 2017 

Médicos 291.926 364.757 451.777 

População 169.590.693 190.755.799 207.660.929 

Relação 

(Pop/Med) 
581 523 460 

Fonte: CFM (2018). 

 

 

 

Anual Mensal

Real 2000 2010 2017 CAGR - (2017-2000) CAGR - (2017-2010) CAGR - (2017-2010)

Médicos 291.926                364.757                451.777                    2,60% 3,63% 0,30%

Pop. 169.590.693         190.755.799         207.660.929             1,20% 1,43% 0,12%

Rel. (Pop/Med) 581 523 460

Projetado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Médicos 451.777                468.178                485.174                    502.787       521.040                    539.955                    559.557                    
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Quadro 5 – Crescimento médico no período 

Período Anual Mensal 

CAGR - (2017-2000) CAGR - (2017-2010) CAGR - (2017-2010) 

2,60% 3,63% 0,30% 

Fonte: CFM (2018). 

Quadro 6 – Projeção de crescimento médico até 2023 

Projetado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Médicos 451.777 468.178 485.174 502.787 521.040 539.955 559.557 

Fonte: CFM (2018). 

 

O investimento em marketing para 2019 será de R$ 30.400,00 para início da operação, 

considerando que o MVP será iniciado em um ambiente controlado. A partir de 2020, começará 

com um Market Share pequeno, chegando a 1% em 5 anos, a fim de focar principalmente em 

marketing on-line e, em segundo plano, o marketing de guerrilha ou off-line, focado aos Early 

Adopters, que serão médicos engajados com tecnologia. Já o marketing de retenção só será 

iniciado em 2020 para manter os clientes já cadastrados e fidelizá-los. 

 

 O Cliente Médico com suas Peculiaridades 

Para o desenvolvimento do App, optou-se por aplicar uma pesquisa qualitativa para validar o 

interesse do cliente médico a um aplicativo da área. Foi enviado um Google Forms17 preenchido 

de 10 a 23 de março de 2019, para verificar a seguinte questão para uma base em torno de 650 

médicos: 

                                                             
17 Disponível em: https://goo.gl/forms/OOcm6jrpo0IhCqYo2. Acesso em 20 jun. 2019. 

https://goo.gl/forms/OOcm6jrpo0IhCqYo2
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Figura 10 – Test Card 

 

Fonte: Adaptado de Osterwalder e Pigneur (2011).  

Houve 353 respostas, porém apenas 332 respostas válidas, após retirada das duplicadas e 

preenchidas por não médicos ou estudantes de outras áreas. É válido ressaltar que o método de 

coleta foi ativo, garantindo uma maior resposta da pesquisa em relação a coleta passiva. A 

hipótese inicial foi a de os dermatologistas serem a classe mais resistente ao seu uso, por 

entender que a ferramenta poderia substituí-los, apesar de a ideia principal do App não ser essa, 

mas sim diminuir o número de procedimentos invasivos e acelerar o encaminhamento de 

pacientes com o diagnóstico de doenças dermatológicas graves, sem interferir na autoridade do 

dermatologista. O perfil de especialidades da amostra era composto, majoritariamente, por 

Dermatologistas (14,66%), Pediatras (13,2%), Clínicos (11,44%), Ginecologistas (4,99%), 

Anestesiologistas (4,69%) e Médicos Administradores Hospitalares (3,81%), compondo 

52,79% dos médicos. Há 67% de mulheres, com faixa etária concentrada entre 30-34 anos. 

Embora a maior faixa seja de outras especialidades, nenhuma representou mais de 2%: 
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Gráfico 1 – Perfil epidemiológico - Gênero 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

Gráfico 2 – Perfil epidemiológico - Faixa etária 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 
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Gráfico 3 – Perfil epidemiológico - Especialidade 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

Em relação ao App, a maioria das respostas (71%) indicou que usaria um aplicativo pago de 

saúde para avaliar lesões de pele: 

Gráfico 4 – Quantidade de respostas acerca da utilização do App 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

As especialidades mais resistentes ao uso do App foram os clínicos e os dermatologistas, pelo 

maior volume de respostas no questionário, e os administradores hospitalares, pois não utilizam 

ferramentas diagnósticas para pacientes no dia a dia: 
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Gráfico 5 – Especialidade não aderentes 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

Já as especialidades com maior interesse foram os próprios dermatologistas, contradizendo a 

hipótese inicial da empresa, e os clínicos: 

Gráfico 6 – Especialidade dos aderentes 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

Foram avaliados também os motivos pelos quais os médicos não utilizariam o App: a maioria 

indicou o teórico fácil acesso ao encaminhamento ao dermatologista. Entretanto, esse 

profissional desconsiderou, possivelmente, o fato de que ele encaminhar, especialmente no 
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sistema público, significa ter um acesso em tempo adequado à especialidade antes de um 

comprometimento maior da qualidade de vida desse paciente. Alguns pontos interessantes que 

foram colocados na resposta aberta dos não aderentes direcionaram-se a muitos acessarem os 

dermatologistas por outras vias, inclusive virtuais, além de preferirem aplicativos com mais 

funcionalidades. O resumo dos motivos e a faixa etária estão apresentados a seguir: 

Gráfico 7 – Motivos da não utilização 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

Gráfico 8 – Não aderência por faixa etária 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 
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Contrário ao esperado, esperavam-se médicos mais velhos, porém a faixa etária também se 

concentrou entre 30-34 anos. Pode ser real essa estatística ou refletir apenas o perfil da nossa 

população questionada. 

A “não utilização por especialidade” (64,58% das respostas válidas) concentra pediatras, 

clínicos e ginecologistas, os menos aderentes pelo motivo de custo; os anestesistas vêm na 

sequência e não utilizariam o App porque não usam essa tecnologia na prática clínica; e 

dermatologistas, cardiologistas e oncologistas em razão da facilidade de referenciarem ao 

dermatologista: 

Quadro 7 – Motivos de não aderência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

Também foram avaliados só os dermatologistas, os quais não aderiram pelos seguintes motivos: 

Quadro 8 – % do motivo de não aderência 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

Motivo % 

Encaminhar ao dermatologista 47,92% 

Custo 20,83% 

Não uso 20,83% 

Falta de confiança  8,33% 

Usa outro App 1,04% 

Baixa resolubilidade 1,04% 

Total Geral 100,00% 

MOTIVOS Nº % DO TOTAL 

Custo 2 0,6% 

Encaminhar ao dermatologista 3 0,9% 

Não uso 1 0,3% 

Total Geral 6 1,8% 
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Gráfico 9 – Motivos que os dermatologistas não utilizariam 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

No caso do motivo “Encaminhar ao dermato”, o próprio dermatologista, muitas vezes, não trata 

o câncer de pele, pois encaminha a um colega onco-dermatologista. 

 

2.6.3.1 Análise da concorrência 

O diferencial desses projetos para outros semelhantes, como o Deep Mind (Google/NHS), First 

Derm (EU), Dermengine, Skinder, Watson/IBM e outros citados é a atuação do usuário de 

forma colaborativa, enriquecendo o banco de dados de diagnósticos. Também o custo do 

aplicativo para o usuário final é baixo, pois, após o algoritmo mestre pronto, a própria máquina 

se retroalimenta, melhorando os resultados, além de não reunir um time de profissionais para 

atuar como Telemedicina, o que encareceria a execução. Desse modo, o custo para o usuário é 

melhor. 

De acordo com o descrito, haverá um bulário para facilitar a consulta de drogas e de respectivas 

doses, um míni prontuário eletrônico, a possibilidade de compartilhar o caso com outro colega 

e a formação de um boarding virtual para casos complexos, entre outros diferenciais. 

Os grandes concorrentes atualmente são o Google, que fez uma parceria com o NHS da Grã-

Bretanha, porém o foco do projeto é em melanomas e outros tumores malignos. Desses players, 
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nesse momento, o Watson, da IBM, é um dos que poderia oferecer uma solução mais parecida 

com a proposta do Diagnology, entretanto não tem nenhum projeto próprio nessa área, ainda 

que ofereça soluções em saúde para diversos setores e especialidades, inclusive dermatologia.  

O First Derm é um projeto que utilizou a base de saúde da União Europeia, o qual permite que 

qualquer pessoa envie sua lesão para um especialista; porém funciona por meio de 

Teledermatologia e não de AI. O valor da consulta individual em março de 2019 era de $ 29.95 

(£ 20,00 / € 23,00) e a resposta demora algumas horas, ou seja, não é obtida no mesmo 

momento, como a proposta do Diagnology. Dermengine é uma plataforma Web utilizada pelo 

dermatologista para escanear o paciente e integrar o seu prontuário, sem tecnologia de AI ou 

de Teledermatologia. Já Skinder é um aplicativo educacional para dermatologistas. 

Existe uma comunidade de programação chamada Tensorflow, iniciada como um projeto do 

Google chamado Google Brain Team, que deu origem a toda Machine Intelligence e Redes 

Neurais, hoje aplicadas pelo Google no Deep Learning. Atualmente, é uma biblioteca Open-

source, ou seja, código aberto, utilizada para diversos temas, incluindo comparação de imagens 

dermatológicas. A co-colaboração ativa e aberta permite a aplicação da tecnologia de forma 

escalável e muito rapidamente, podendo criar uma gama de produtos por meio de um modelo 

preditivo treinado (DATA SCIENCE ACADEMY, 2018). No caso de comparação de imagens 

cutâneas, há um código disponível, contudo, esse projeto não é considerado concorrente, mas 

um apoio no desenvolvimento do produto. 

O diferencial mais importante é o social com objetivo de facilitar o acesso a especialistas, 

melhorar o prognóstico dos pacientes e agilizar o tratamento. Nesse momento, com um escopo 

amplo de doença, além de câncer de pele, não há um aplicativo no Brasil similar à proposta 

desse App. 

 

 Análise PEST 

A Análise PEST (sigla feita pela junção de Político, Econômico-financeiro, Social e 

Tecnologia) é uma ferramenta para avaliar o ambiente em que a empresa está inserida e pontuar 

fatores externos que podem interferir no negócio. Essa avaliação permite ter um panorama mais 

fidedigno da realidade em que a Startup funcionará.  
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Analisando o cenário político e a manutenção da verba em saúde do Governo Federal nesse 

momento, há possibilidade de: haver um diálogo para vendas B2G para diminuição de custos 

de saúde em tratamento de doenças dermatológicas graves; aplicar os pilares do sistema de 

saúde (universalidade, integralidade e equidade), mesmo em locais com difícil acesso ao 

especialista e em tratamentos mais complexos; melhorar a qualidade de vida da população e 

agilizar a espera, especialmente na rede pública. Entretanto, considerando o Brasil como um 

cenário político-econômico instável, a realidade na época do lançamento do aplicativo pode ser 

diferente. A Vigilância Sanitária (VISA), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) e o Conselho Federal de Medicina (CFM) não têm resoluções específicas para 

aplicativos de consulta de diagnóstico e de rastreio, dessa forma, caso haja uma sanção que 

proíba aplicativos de saúde com o uso de Inteligência Artificial e de outras tecnologias, como 

ocorreu com a Telemedicina (será discutido a fundo no plano jurídico e regulatório), poderá 

haver uma dificuldade para a sua implantação. Entretanto, a ANVISA segue caminhos 

parecidos, como o que acontece com o Food and Drug Administration (FDA), que regulamenta 

e permite aplicativos de rastreio para apoio diagnóstico. Também há liberação de aplicativos 

semelhantes e de ações de tecnologia até mais disruptivas na União Europeia. Assim, há 

tranquilidade quanto ao uso do App sem atrito com os órgãos regulatórios. 

Em termos econômicos financeiros, é necessário atentar a fatores como PIB, inflação, juros e 

desemprego. O crescimento do PIB brasileiro previsto para 2019 no cenário otimista é de 

1,95%, o que demonstra uma certa dificuldade de expansão de negócios. O relatório do BNDES 

é bem pessimista em relação ao seu crescimento nos próximos anos e a investimentos até o ano 

de 2023, como demonstrado a seguir (TINOCO; GIAMBIAGI, 2018): 
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Tabela 1 – Cenário econômico brasileiro 2018-2023 – Parte 1 

 

Fonte: Tinoco e Giambiagi (2018). 

Também é previsto um crescimento estável da população entre 0,6-0,7%, porém com um PIB 

per capita de 2,8% em 2023, contra os 2% de 2019. Somado a isso, há um crescimento médio 

da população médica de 2,6% ao ano (CFM, 2018). Avaliando esses dados, é possível prever 

um cenário otimista, em que haverá mais médicos para utilizar o aplicativo e com um poder de 

compra superior ao de 2018; além disso, haverá uma população estável em crescimento, 

sugerindo que o panorama epidemiológico não sofrerá grandes alterações, visto que o Brasil 

está na pirâmide etária em transição para um aumento da concentração de idosos e diminuição 

da natalidade. 

Na tabela a seguir, observa-se um aumento de até 2% no número de empregos formais no país. 

Esse dado, associado ao PIB por trabalhador ocupado (oscilando no aumento de 0,8%-1,4% 

entre 2018-2023), sugere que o App poderá crescer também no setor privado (planos de saúde, 

hospitais, clínicas etc.), em razão de haver um espaço econômico para que mais pessoas tenham 

poder aquisitivo para uma plano de saúde, reforçando a necessidade de negociação entre a 

empresa e companhias de saúde no modelo B2B (RODRIGUES, 2019).  

Contudo, o último relatório de desemprego do IBGE de 31 de maio de 2019 sugere uma taxa 

de desemprego de 14,4%. Se esse cenário permanecer, haverá uma população ainda mais 

carente, com acesso apenas aos serviços públicos e com menos possibilidades de pagar um 

tratamento privado. Assim, a população vulnerável que se beneficiaria com o App Diagnology 

poderia contribuir com um impacto social importante. 
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Tabela 2 – Cenário econômico brasileiro 2018-2023 – Parte 2 

 

Fonte: Tinoco e Giambiagi (2018). 

O relatório do BNDES também sugere que haverá uma queda de juros de 5,8% (média 2017-

2018), devendo chegar a 3% nos próximos 5 anos. Avaliando todo esse cenário, acredita-se que 

haverá um cenário favorável para venda do App tanto no formato B2B quanto no B2G 

(TINOCO; GIAMBIAGI, 2018). 

Não é possível deixar de observar a alta carga tributária brasileira, que pode chegar até 17% em 

tecnologia, além da alíquota de 15% de Imposto de Renda e, no caso, 10% na CSLL após um 

determinado faturamento. Além desse ponto, também é notório que, embora a alta carga 

tributária diminua a introdução de tecnologias no país em até 20%, ponto explicitado na parte 

jurídica desse trabalho, o cenário econômico é favorável e positivo para implantação e 

crescimento da Diagnology (PETRAROLI, 2018). 

O fator sociocultural é o ponto mais crucial. Culturalmente, o médico é pouco aderente à 

tecnologia, resistente a sugestões diagnósticas (especialmente de aplicativos) e até contrário à 

adesão de novas tecnologias no meio, posição comprovada conforme a discussão e a proibição 

realizada pelo CFM da Telemedicina após pressão da classe. Devido a esse desconforto, foi 

realizada uma pesquisa com 332 médicos sobre a aceitação de um App para apoio diagnóstico, 

obtendo-se a surpresa de 71% dos pesquisados se mostrarem favorável a adoção de um App, 

mesmo que pago. 
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Por último, há a avaliação da tecnologia. O ponto forte dessa seção é que, infelizmente, o Brasil 

investe pouco em tecnologia, pois geralmente a importa, o que aumenta o custo para os 

empreendedores e não estimula a pesquisa clínica ou o financiamento, que transformaria a 

tecnologia em um ativo mais atrativo (PETRAROLI, 2018). Por último, há dúvidas sobre a 

segurança dos dados e sobre o sigilo, pois não há, tradicionalmente, uma política que regule e 

proteja essa tecnologia. O Blockchain poderia ser uma forma de garantir essa segurança, visto 

ser uma criptografia que realiza troca de informações peer-to-peer, sem intermediário e sem 

rastros, dificultando o vazamento de dados. Infelizmente, essa tecnologia ainda engatinha no 

Brasil pelo seu custo ser muito alto (CONVERGÊNCIA DIGITAL, 2018). 

 

 As 5 Forças de Porter e as 12 Disruptivas 

PORTER (2008) indica que o mercado apresenta cinco forças; por meio desse panorama, é 

possível ter um melhor entendimento do setor e verificar como montar o posicionamento 

estratégico: 

• Rivalidade entre os concorrentes; 

• Poder de negociação dos clientes; 

• Poder de negociação dos fornecedores; 

• Ameaça de entrada de novos concorrentes; 

• Ameaça de produtos substitutos. 

Analisando os concorrentes, no Brasil, hoje não há uma empresa que realize um rastreio 

semelhante ao Diagnology, embora haja grandes players internacionais fazendo trabalhos 

parecidos. Isso esbarra também em outra força de Porter da entrada de novos concorrentes. 

Considerando que o algoritmo tem uma base de dados validada de lesões dermatológicas do 

Watson e que um dos os servidores de Cloud é da mesma empresa, eles são um potencial 

concorrente que poderia enfraquecer o negócio. Contudo, esse não é o core business do Watson 

ou do Google, o que mantém o aplicativo mais otimista nesse ponto. Outros entrantes nacionais 

podem aparecer, contudo cabe à empresa garantir pivotagem e manter soluções pelas quais o 

público se interesse. 
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Para a negociação com clientes, haverá uma grande necessidade de avaliar quanto as 

companhias e os governos estarão dispostos a pagar. De qualquer forma, essa negociação tem 

que ser embasada na diminuição do custo em saúde no momento em que o aplicativo é usado 

pelos médicos e na melhoria da saúde populacional. A negociação com fornecedores não é um 

ponto muito preocupante, já que a pesquisa de mercado mostrou diversas empresas de 

tecnologia que podem construir e manter o App por um preço semelhante, além de haver a 

opção de solicitar Off-Shore18  (como a Índia, que diminui o seu custo em até 66%). Os 

servidores, Cloud e desenvolvedores também tem um preço semelhante e diversos players para 

fornecer esse subsídio. 

Quanto a novos produtos, sempre haverá inovações a substituírem os antigos. Cabe a empresa 

sempre se modernizar, pivotar modelos, ter uma gestão de custos adequada, sem perder a 

missão, visão e valores que motivou o time a construir esse sonho. 

Mencionando as 12 forças disruptivas em tecnologia para inovações, observam-se: (1) A 

internet móvel, (2) Automação do trabalho intelectual , (3) Internet das coisas, (4) Tecnologia 

em Nuvem, (5) Robótica avançada, (6) A próxima geração do sequenciamento dos genes, (7) 

Veículos autônomos e quase autônomos, (8) Armazenamento de energia, (9) Impressão 3D, 

(10) Materiais avançados, (11) Exploração avançada de petróleo e gás; e (12) Energias 

renováveis (PORTER, 2008). 

O projeto Diagnology utiliza 25% dessas forças: (1) Internet móvel, (2) Automação do trabalho 

intelectual e (4) Nuvem. Ainda focando a disrupção, a empresa deverá caminhar para (3) 

Internet das Coisas, (8) Armazenamento de energia e (12) uso de Energias renováveis, 

tecnologias que a classificarão com 50% dessas forças.  

Tanto armazenamento de energia quanto o uso de energias renováveis serão o futuro para 

manutenção da ecologia e autossustentabilidade da empresa, todavia a Internet das coisas é, 

possivelmente, a mais provável de ser aplicada, por ser uma tecnologia observada em produtos, 

usados no dia a dia, que enviam informações para melhorar a coleta de dados e a tomada de 

decisão. No caso, um simples patch de colar na roupa, um relógio ou um pingente poderia 

informar ao App que um determinado paciente está se expondo muito ao Sol ou utilizando mais 

do que deveria uma determinada substância.  

                                                             
18 Fora do país. 
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Figura 11 – 12 forças disruptivas de tecnologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

 SWOT 

Optou-se também por analisar a Diagnology por meio da análise SWOT, que significa, do 

inglês, Strengths (forças), Weaknesses (fraquezas), Opportunities (oportunidades) e Threats 

(ameaças), ferramenta utilizada para avaliar o mercado e dar mais segurança na entrada deste 

pela empresa. 
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https://www.hellerdepaula.com.br/tecnologias-disruptivas/
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Quadro 9 – Análise SWOT do Diagnology 

In
te

rn
a
s 

Forças (Strengths) Fraquezas (Weaknesses) 

- Base de dados validada 

- Fácil acesso para o público (download 

do App) 

- Facilidade de acesso à tecnologia 

- Tecnologia de ponta 

- Investimento razoável 

- Alta carga tributária 

- Dificuldade de aceitação do médico com 

tecnologia 

- Não é rotina utilização de App de saúde 

pelo médico 

E
x
te

rn
a
s 

Oportunidades (Opportunities) Ameaças (Threats) 

- Necessidade no mercado 

- Problema de saúde pública sem solução 

no momento 

- Ausência de concorrentes 

- Governo com foco na saúde 

- Novos competidores com grande poder de 

mercado (Google, Amazon, Watson) 

- CFM e ANVISA podem alterar 

regulamentação 

- Investidores não acreditarem no projeto 

pela disrupção 

- Não faz parte da rotina do médico 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

 Posicionamento de Mercado 

Para avaliar o posicionamento de mercado, é necessário observar a segmentação da empresa e 

o quanto é diferenciada (KOTLER, 2006). Além disso, é preciso associar questões relevantes 

ao direcionamento estratégico, como comunicação simples e correta, diferenciação de produtos 

em relação aos concorrentes, importância para público-alvo, possibilidade de entregar tudo que 

promete e sustentabilidade do negócio, sempre fiel aos valores da empresa e ao objetivo social. 

A Diagnology considera-se uma Startup que quer se apresentar de forma clara, objetiva e pouco 

burocrática, em segmento pouco explorado no exterior, sem similar no país, sendo um produto 

disruptivo no mercado e de fácil acesso (download e valor). Também tem alto impacto social e 

https://www.hellerdepaula.com.br/tecnologias-disruptivas/


64 
 

utiliza dados validados e comprovados cientificamente, tecnologia de ponta, sem interferência 

na conduta médica, pois se posiciona de forma consultiva e de rastreio. 

 

 Análise do Produto 

Utilizando a matriz BCG, avaliou-se o ciclo de produto do App. Como ele ainda não foi lançado 

e não há aplicativos brasileiros semelhantes, ele se torna uma incógnita como posicionamento 

de mercado, o que, pela matriz, é chamado de Ponto de Interrogação. Essa matriz pontua 4 

apostas: a estrela – quando é um sucesso no mercado; um ponto de interrogação – onde está 

situada a empresa; vaca-leiteira – mantém uma boa participação no mercado, porém está em 

declínio; e abacaxi – o App está em declínio e não tem mais uma boa posição mercadológica 

(SEBRAE, 2009). 

Quadro 10 – Participação no mercado por produto do Diagnology 

C
R

E
S

C
IM

E
N

T
O

 

PARTICIPAÇÃO NO MERCADO 

ESTRELAS PONTOS DE INTERROGAÇÃO 

Boarding para discussão de casos 

difíceis 

Funcionalidade de rastreio de lesões de 

pele 

VACAS LEITEIRAS ABACAXI 

Bulário Protocolos médicos 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

 Go to Market 

O investimento em marketing será iniciado em 2020, com a meta de atingir um Market Share 

de 1% do mercado de médicos em 5 anos, sem incluir estudantes e pesquisadores. O foco será 

principalmente em marketing on-line, focado aos Early Adopters19 (médicos engajados com 

                                                             
19 Usuários inovadores 

https://www.hellerdepaula.com.br/tecnologias-disruptivas/
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tecnologia) e, em segundo plano, o marketing de guerrilha ou off-line; o marketing de retenção 

só será iniciado em meados de 2021, para manter os clientes já cadastrados e fidelizados. 

Toda a estrutura de marketing, crescimento, projeção e incremento tecnológico está focada na 

teoria do Ciclo de vida de adoção de Inovações, caracterizada pela seguinte curva que segue 

o percentual de: 2% para Inovadores (Early Adopters); 14% para os Primeiros Adeptos, com 

possibilidade de ocorrer um abismo/salto, no qual a empresa pode desaparecer ou seguir o 

crescimento; depois ocorre a maioria inicial e a maioria tardia, sendo que cada uma corresponde 

a 34%; e, por último, os retardatários, que refletem 16% do crescimento. 

Gráfico 10 – % Adesão à inovação 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

Para a previsão de crescimento de venda, o foco será nas cinco principais indústrias 

farmacêuticas de quimioterápicos, em 2018, conforme entrevistas realizadas na pesquisa deste 

trabalho: Novartis, Bristol, Roche, Janssen e MSD, com venda de 100 assinaturas no quick-off 

da Diagnology. Na sequência, utilizou-se o estudo da Inseed Investimento para Crescimento de 

Startup por faixa de rentabilidade, a fim de criar uma previsão de vendas (INSEED 

INVESTIMENTOS, 2013).  

 

2.6.9.1 Estratégias de Marketing 

O valor de venda da assinatura recomendado foi de R$ 69,90 por mês, obtido pelo resultado 

das entrevistas estruturadas realizadas com os especialistas de TI; entretanto, não foi possível 

encontrar nenhuma pesquisa que indicasse qual valor o médico gastaria em um App de saúde 

Inovadores
Primeiros
adeptos

Maioria
Inicial Maioria

Tardia Retardatários
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34 34
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https://www.hellerdepaula.com.br/tecnologias-disruptivas/
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de rastreio para apoio diagnóstico. Por intermédio da matriz Ansoff, que auxilia o empreendedor 

a entender o crescimento da empresa, é possível verificar o desenvolvimento de mercado, a 

penetração de mercado, o desenvolvimento de produto e a diversificação; dessa forma, 

posicionou-se o Diagnology como um App exclusivo de saúde populacional consultivo e apoio 

diagnóstico para lesões de pele, disruptivo, que foca na melhoria da saúde do brasileiro e na 

melhoria da gestão em saúde tanto pública como privada, de forma barata e de fácil acesso. 

O Diagnology, como informado, é um aplicativo disruptivo e inovador, que deve contribuir 

com a saúde da população e diminuir os gastos de saúde pública, apesar de ter um custo para o 

usuário pequeno e ser de fácil acesso. 

O planejamento de marketing é, durante o MVP, participar de congressos médicos de clínica 

médica e medicina de família, e de encontros de tecnologia, como HealthTech, visitar hospitais 

e clínicas, e validar o produto, não só com os dados comprobatórios científicos, mas realizando 

uma dupla checagem por biópsia e laudo do material, toda custeada e operacionalizada pela 

Diagnology. 

Há planos de realizar um estudo clínico em uma escola de medicina e publicar os resultados 

para validar com a comunidade científica. Também há interesse em submeter o trabalho para 

um projeto de impacto social com o CNPq. 

Após o lançamento, será reealizada uma abordagem com os governos e com grandes 

companhias de saúde, provando o impacto em saúde e a diminuição do seu gasto com 

medicações, cirurgias e tratamentos de alto custo para doenças dermatológicas graves, além da 

melhoria da saúde da população. Também será disponibilizado um acesso gratuito para a versão 

Premium por um período, a fim de mostrar a importância do App. Também será promovido um 

vínculo com influenciadores de saúde para fidelizar clientes e estimular a curiosidade do 

mercado. 

Algumas ações, como doação de assinaturas, criação de infraestrutura de Internet e apoio a 

localização de especialistas, serão realizadas para locais que necessitem, porém não há acesso 

a essa tecnologia. Além disso, serão utilizados o funil de vendas, o marketing digital e o Growth 

Hacking para otimizar a condução mercadológica. 

Como é um produto on-line, o marketing de guerrilha inicialmente não será o foco principal; 

porém, para executar e validar o Piloto e MVP, será proposto contato presencial com médicos 
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renomados e hospitais escolas de dermatologia, com o objetivo de garantir a confiança na área. 

Após esse approach, o objetivo serão faculdades de medicina, hospitais universitários e outros 

profissionais médicos não dermatologistas, no primeiro ano de trabalho. Possivelmente, essa 

estratégia será alterada com o crescimento do App, a partir da criação de eventos para médicos, 

treinamentos, uma plataforma e-learning e até uma versão de propagandistas em hospitais para 

lapidar o marketing off-line. 

O principal foco será investir em marketing digital e mídias sociais. Como estará disponível 

inicialmente apenas na versão Web, será criado um website explicativo àqueles que o buscarem 

on-line. Esse site terá função de Landing Page, com conteúdo médico e de tecnologia e com 

um pequeno formulário para newsletter e encaminhamento de materiais. Servirá para atrair 

clientes e gerar Leads, ou seja, oportunidades de negócio. Nesse momento, o time de marketing 

será encarregado de criar vendas, encaminhar propostas atrativas por e-mail e/ou WhatsApp. 

Esse funil de vendas será analisado continuamente para criar Leads, especialmente de clientes 

em potencial. 

Também será utilizada a técnica Search Engine Optimization (SEO) para o aplicativo estar bem 

posicionado em plataformas de busca e sites direcionados ao público. A ferramenta Social 

Media Optimization (SMO) auxiliará o posicionamento do Diagnology em mídias sociais. Por 

fim, haverá compra de Adwords em Facebook, Instagram e Google, com o objetivo de 

impulsionar o produto e melhorar a sua visibilidade no mercado. 

No caso do SEO, ele pode ser de Estrutura: avaliação do site, posicionamento em sites de busca, 

atratividade; Onpage que avalia o conteúdo do marketing, tags, key words, caminhos que levam 

ao acesso; e Offpage, que se trata do impulsionamento do produto e de técnicas de popularidade 

(ELLIS et al., 2018). 

Como a venda será mais focada em B2B e B2G, os 4 Ps do Marketing (Produto, Preço, 

Posicionamento no mercado e Promoção) serão realizados de formas diferentes para cada 

mercado. No caso da Diagnology, haverá: 

• Produto: App disponível em todas as plataformas mobile e Web, download rápido, excelente 

usabilidade e suporte fácil ao usuário;  

• Preço: versão gratuita, com acesso limitado ou pago, no valor inicial de R$ 69,90 por mês 

como sugerido por pesquisa de mercado. Outras funções serão disponibilizadas com preços 
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diferenciados, dependendo do mercado e do volume de assinantes. 

• Posicionamento no mercado: comunicação simples, direta e nos principais veículos de 

comunicação e mídias sociais, com um posicionamento social de melhoria da saúde da 

população e custo baixo, fortalecendo o branding; 

• Promoção: marketing on-line (prioritariamente), de guerrilha (off-line, por meio de estandes 

em feiras e propagandas na rua) e de retenção (ações promocionais para resgatar e manter o 

usuário). 

Especialmente para o público do B2C, haverá promoção de ações em hospitais educacionais e 

em universidades, além de capacitação de estudantes, participação em congressos, apoio a 

pesquisas clínicas e mídias sociais. Já o B2B e o B2G promoverão encontros com líderes do 

governo, grupos médicos, como CFM, planos de saúde, grandes players, financiadores de 

pesquisas, além de participação em feiras de saúde 

 

2.6.9.1.1 Growth Hacking 

A estratégia do Growth Hacking (GH) busca opções no marketing pela experimentação. Desse 

modo, casando-se com o princípio de inovação disruptiva do produto, embora ela estimule 

criatividade, ideias diferenciadas e novas tentativas de promoção, também cria métricas para 

avaliar o mercado e experiências positivas do App dentro do mercado. É uma tática que se 

assemelha a pivotagem gerencial, mas, na área de marketing, promete resultados rápidos, cujos 

erros, consertados mais rapidamente, dão autonomia para criação e economia de recursos, em 

um curto espaço de tempo. É um apoio ao marketing, inclusive o digital, e se assemelha no uso 

de análise do cenário, SEO etc. 

O GH preocupa-se em como o cliente potencial pode chegar ao produto da melhor forma, mais 

rapidamente, com altas taxas de conversão; além disso, observa toda a experiência do cliente, 

mediante psicologia de compra e de motivação. Não é apenas uma avaliação do funil de 

marketing, é a estratégia para melhoria do marketing dentro do funil. 
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Figura 12 – Funil de vendas 

 

Fonte – Elaboração Própria, 2019. 

Basicamente, o GH baseia-se em 5 pontos: Aquisição, Ativação, Retenção, Receita Financeira 

e Indicações, dependentes de um brainstorm que precisará de priorização de ideias, criação de 

pilotos, teste de viabilidade no mercado (como testes A/B) e análise final do resultado (DAVIS, 

2000). 

A Aquisição visa atrair o maior número de Leads (relacionamento com o cliente) e consciência 

da marca, mantendo a consistência dos valores da empresa com as ações, o que leva à fase de 

Ativação, ou seja, àquela em que o cliente se interessa e gera um experiência positiva, 

independente de comprar o produto ou não. Em terceiro lugar, passa para Retenção, na tentativa 

de garantir a persistência desse usuário e melhoria da jornada. Consequentemente, foca na 

Receita, em tudo que foi feito para gerá-la, o que foi mais impactante e qual ação de melhor 

custo-benefício; por último, as Indicações, ou seja, avalia quais clientes passam a referenciar 

o App, possíveis de se tornarem divulgadores positivos, a fim de obter novos clientes. 

Atrair tráfego

Converter visitantes

Relacionar leads

Vender oportunidade
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Essa estratégia normalmente cria ações que viralizam na rede, inovam a experiência e 

promovem a marca; desse modo, há um crescimento da empresa mais ágil, seguindo o momento 

histórico atual de alto fluxo de informação, acesso e opções. Para o Diagnology, será proposto 

um marketing de disrupção para um produto disruptivo, em um mercado virgem e tradicional. 

 

2.6.9.1.2 Marketing Digital 

Todo o marketing, não só o digital, necessita de métricas, propagandas espontâneas 

direcionadas para o cliente potencial, avaliação da jornada do usuário, criação de opções de 

Landing Page e especialmente, a avaliação da App Store Optimization. 

Já tem se discutido a contratação do Google Analytics, para gerenciar métricas, e o Adjust OI, 

para entender o funil de marketing na plataforma mobile. Além destes, tem se contado com o 

Giggy, por criar uma experiência personalizada para cada usuário, embasada no perfil do seu 

acesso, e com o software New Relic, também de métricas para auxílio na tomada de decisão e 

compra de Adwords com valores diferenciados, conforme o perfil de acesso às mídias sociais 

do mercado consumidor. Apesar disso, todas as mídias sociais mais usadas (Facebook, 

Instagram, Twitter, LinkedIn) terão um aporte de marketing para cobrir um número maior de 

potenciais usuários. O objetivo principal é sempre estar em destaque nos Trends das diferentes 

plataformas de busca, das lojas de App e das mídias sociais. 

Haverá a promoção de algumas propagandas mais aceleradas pelos parceiros da empresa, como 

indústria farmacêutica, que aparecerão após acesso do site e ao avaliar o perfil do usuário no 

mobile.  

A App Store Optimization (ASO) é um sistema crucial para o sucesso, ferramenta que auxiliará 

a melhor posicionar o App nas lojas mobile virtuais (App Store e Play Store) para escalonar os 

downloads e apoiar o crescimento orgânico. O aplicativo, quando baixado, terá estímulos para 

conversão do usuário gratuito ao pagante sem atrapalhar a sua usabilidade, totalmente 

compatível com o SEO, que permitirá uma visualização melhor em ferramentas de busca. 

Além de todos os indicadores do Analytics, os indicadores de evasão do App, de App baixados 
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mas não utilizados, de conversão do gratuito ao pago e dos principais clusters20 que o utilizam 

serão estratégicos para o crescimento. 

 

2.6.9.2 Estratégia de comunicação 

A estratégia de comunicação será por uma apresentação clara, correta, sem burocracias e 

simples; à medida que unir toda a estratégia para aumento da receita, escalonamento do produto, 

bom relacionamento no ambiente interno e com os competidores e avaliar sempre a qualidade 

de exposição e o posicionamento mercadológico, a empresa será consistente e formará um 

branding de sucesso. 

A comunicação será prioritária na forma digital, porém também haverá atuação com marketing 

de guerrilha e de retenção. Haverá site de apoio ao cliente com um blog de saúde associado, 

assim como canais de fácil acesso no aplicativo, como chat, e-mail, fale conosco e um chatbot, 

tanto no WhatsApp como no Messenger. Além disso, serão enviados conteúdos de saúde 

gratuitos após o preenchimento de um breve cadastro (outra avaliação do perfil do cliente) e e-

mails corporativos, assim como contato por meio de mídias sociais citadas e um apoio ao 

usuário para questões técnicas de forma virtual, porém ativo, durante o horário comercial. 

Também serão promovidas estratégias do Customer Relationship Management. 

A opinião e a satisfação do cliente serão avaliadas por meio de chatbots e de NPS (Net Promoter 

Score). Outra ferramenta a ser utilizada continuamente será o Mapa da Empatia, para focar 

nos principais clientes, entender as suas necessidades e dificuldades, vencer os possíveis 

obstáculos que surgirão, facilitar a adesão e encontrar potenciais clientes que possam ser 

negligenciados,  conforme Figura 13, a seguir: 

                                                             
20 Grupos. 
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Figura 13 – Mapa da Empatia 

 

Fonte: Adaptado de Osterwalder e Pigneur (2011).  

 

2.7 O PLANO GERENCIAL 

A empresa é de propriedade de uma única sócia, Mariane Martins Manso, no papel de CEO, 

cujo capital social em contrato é de R$ 100.000,00 (mínimo de 100 salários mínimos previsto 

pela legislação), com até 49% da sociedade possível de ser disponibilizado para investidores. 

Contará com um conselho de administração que auxiliará o processo decisório da Diagnology, 

o qual terá a responsabilidade de deliberar sobre questões fundamentais para o bom andamento 

do negócio, sempre zelando pelas melhores práticas de governança corporativa. Nesse sentido, 

as reuniões do conselho serão de 3 em 3 meses, com formalização e eventuais decisões 

registradas em ata. 

As principais funções das diretorias mencionadas são: (1) Comercial, cujo objetivo é elaborar 

o planejamento de vendas e executá-lo; (2) Marketing, cujo papel é planejar todas as campanhas 

publicitárias e ações de marketing, atrair novos clientes, analisar a base de clientes, entre outras 

funções; (3) Tecnologia e Produto, com principal função de desenvolver o aplicativo, bem como 

fazer toda a manutenção necessária no seu código; além disso, realizará lançamentos de novas 

funcionalidades do aplicativo conforme a empresa cresça e haja maiores necessidades dos 

clientes; e (4) Operações e Administrativo Financeiro, cujo objetivo é elaborar todo o 

planejamento financeiro e operacional da empresa, bem como executá-lo e acompanhar 
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qualquer desvio; somado a isso, possui a função de zelar pelo bom funcionamento da empresa 

e pela busca de investimento com potenciais investidores, à medida que a empresa cresça. 

Vale destacar que no atual estágio da empresa não será necessária a contratação de mais 

funcionários, portanto não serão descritas funções de posições que possam ser abertas no futuro, 

conforme o seu crescimento. Entretanto, é sabido que posições de gerentes e de analistas serão 

necessárias, consideradas no planejamento financeiro elaborado. 

Por fim, em relação a consultorias, prevê-se a contratação de uma assessoria jurídica para 

auxiliar em todas as questões legais, bem como proteger a empresa e os seus diretores de 

possíveis problemas jurídicos advindos de algum erro na hipótese diagnóstica. Em relação a 

demais assessorias, serão contratadas conforme a necessidade e o crescimento da empresa. 

O modelo gerencial será integrado com as informações de todas as áreas, porém serão feitos 

workshops de PDCA e análises SWOT. Seguindo a proposta do livro Estratégia do Oceano 

Azul (KIM; MAUBORGNE, 2005), os custos e os valores serão cruzados para gerarem valor 

de inovação. Também será aplicado o Modelo das Quatro Ações, que visa encontrar o que deve 

ser eliminado, reduzido, elevado e criado. Essas ferramentas serão implementadas de forma 

contínua, com metas e milestones traçados por meio de um míni escritório de PMO: 

Figura 14 – Inovação de Valor 

 

Fonte: Adaptado de Kim e Mauborgne (2005).  
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Figura 15 –  Modelo das Quatro Ações 

 

Fonte: Adaptado de Kim e Mauborgne (2005).  

 

2.8 O PLANO OPERACIONAL 

O produto é operado de forma on-line, utilizando ML, AI e comparativo de imagens  em um 

algoritmo patenteado e otimizado por programadores. Como serviço de apoio, haverá suporte 

técnico, o Cloud e servidores, além de terceirizados, como serviço jurídico, contábil e 

desenvolvedores do App. 

Inicialmente não haverá um escritório: o trabalho ocorrerá na empresa terceirizada; no 

lançamento oficial no início de 2020, a empresa será instalada em um co-working de Inovação, 

melhorando o networking e mantendo contato com outras Startups. 

Serão aplicados para certificação do algoritmo a avaliação da SBIS, a manutenção e melhorias 

diárias pelos programadores do código, além de diversos canais para os clientes relatarem 

anormalidades. Como empresa, haverá um canal direto do Watson, responsável pela base de 

dados e Cloud principal. 

Apesar de ter sido escolhida a base de dados Watson, em caso de problemas com a operação, 

há a opção de bases validadas, como a da Amazon, do Google e da Stanford University, ainda 

que os desenvolvedores de AI tenham utilizado o direcionamento do algoritmo com aquela 

tecnologia. Os desenvolvedores do App serão da empresa Sailor Mobile, porém será mantida 

uma plataforma Web até que o acesso seja suficiente para o investimento de uma plataforma 

mobile. Haverá contratos firmados e NDAs com os desenvolvedores do algoritmo e 

programadores, além do domínio da hospedagem, espaço no Cloud do Watson, segundo seu 

Eliminar Elevar

Reduzir Criar
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backup em outro servidor (Amazon), e um terceiro backup na Google. Esses últimos três estão 

sujeitos a um pagamento mensal para manutenção. 

Quando em formato mobile, a venda será on-line na Play Store e App Store e haverá estratégias 

diferenciadas para B2B, B2C e B2G, com alguns softwares para Analytics desde o início da 

operação para traçar o planejamento estratégico e a pivotagem para auxílio do gerenciamento 

de resultados como informado. Cada área terá seus KPI específicos, porém, durante o 

desenvolvimento do algoritmo (2019), ocorrerão as seguintes metas: a entrega do App e do 

algoritmo no prazo, acurácia acima de 85% dos diagnósticos, sistema inoperante por menos de 

5% do tempo, impossibilidade de acesso e de avaliação de casos com desfecho desfavoráveis. 

Nos primeiros 6 meses, na fase de desenvolvimento e de MVP, a empresa analisará sem custo 

todos os pacientes que forem submetidos à avaliação por meio de biopsia e de exame 

anatomopatológico. Apesar dessa validação já existir na base do Watson, será feito um duplo 

cheque para aumentar a confiabilidade do produto aos clientes. 

 

2.9 O PLANO JURÍDICO E REGULATÓRIO 

O aplicativo Diagnology é uma empresa em regime tributário de Lucro Real, com CNAEs já 

referidos no artigo 2.3 desta dissertação. Será enquadrada como uma Empresa de Pequeno Porte 

(EPP) EIRELI (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada), pelo faturamento previsto 

ser acima de R$ 360.000,00/ano e abaixo de R$ 4.800.000,00/ano, conforme Lei Complementar 

nº. 139/2011 (BRASIL, 2011). Optou-se pela EIRELI por limitar a responsabilidade do sócio 

ao valor do Capital Social, com valor mínimo de 100 salários mínimos definidos por lei. No 

presente momento, o salário mínimo corresponde a R$ 998,00 (BRASIL, 2019). 

A data da constituição da empresa ainda está indefinida, pois aguarda negociações com 

investidores/incubadoras. Conta, ainda, com um advogado responsável pela representação da 

empresa sob demanda. 

A empresa é meramente consultiva, não se responsabilizando pelo diagnóstico. Como o cliente 

é o médico, ele é o responsável pela condução das doenças; dessa forma, nem os sócios, nem o 

aplicativo tem nenhuma função médica, visto que o Diagnology será apenas uma ferramenta de 

auxílio para localização de informações médicas. Todas as decisões tomadas pelo cliente final 
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são de sua própria responsabilidade. Ainda que não seja necessária nenhuma licença da 

ANVISA, para a construção do seu escritório será exigido Alvará de Funcionamento da 

Prefeitura. Não há nenhuma limitação para capitação de recurso e divulgação de serviços da 

empresa, a qual não precisa de responsável técnico médico por não exercer atividade médica 

final, visto que a empresa não é regida pelo Conselho Federal de Medicina. Do mesmo modo, 

não há restrição quanto à parceria com laboratórios, clínicas médicas e nenhum outro tipo de 

empresa, já que o aplicativo se constitui apenas para pesquisa inicial sem fins diagnósticos. 

Cada usuário será verificado quanto à identidade antes da liberação para uso e assinará um 

termo de responsabilidade sobre as regras de uso do Diagnology. Todo o sigilo de dados do 

paciente será regulado pelo algoritmo, que impedirá o acesso aos dados do paciente, salvo o 

médico responsável. Com relação a responsabilidade civil sobre os serviços oferecidos, 

nenhuma das atividades tem potencial para gerar algum ativo de responsabilização para a 

empresa. 

O regime tributário da Diagnology será o Lucro Real e fará uso de CNAEs citado no item 2.3.  

Vale ressaltar que a Diagnology não necessita de aprovações legais para funcionar, pois não 

será responsável pelos diagnósticos. Nesse sentido, é importante notar que a principal função 

da empresa é analisar as imagens enviadas pelos usuários e, com isso, buscar padrões para 

propor possíveis hipóteses diagnósticas de doenças de pele mediante comparação da imagem 

recebida em um extenso banco de dados. 

Como informado, o algoritmo será patenteado e haverá direitos autorais sobre ele. Atualmente, 

a ANVISA não tem nenhuma regulamentação para o uso de Inteligência Artificial em saúde, e 

o CFM não autorizou o uso de Telemedicina em território nacional. Para embasar a discussão, 

verificou-se como o FDA tem validado o conceito de AI na saúde: no momento, considera-a 

uma ferramenta de apoio ao diagnóstico de forma consultiva (DOSHI-VELEZ, 2018).  

Recentemente, foi liberado em território americano um aparelho chamado IDx-IR, por meio do 

qual o médico tira fotos da retina do paciente diabético, a fim de avaliar o grau de retinopatia. 

Se positivo, o paciente é encaminhado a um especialista. Caso não, cabe ao médico avaliar a 

conduta. Ele é consultivo e não tem a função de diagnóstico e sim de triagem, como o App 

proposto (FDA, 2018). 
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 Telemedicina 

Telemedicina é o conceito de atendimento médico remoto para abreviar o tempo de doença do 

paciente, atender locais com deficiência de mão de obra e adequar a medicina ao dinamismo 

vivido no século XXI. Hoje, comumente, médicos recebem fotos de pacientes pelo WhatsApp 

ou por outras redes sociais na espera de uma conduta. 

A ideia de haver Telemedicina apenas em locais longínquos deixa de ser correta, pois na 

sociedade atual existe uma velocidade alta de troca de informação nunca ocorrida na história. 

Em alguns países, já existe a consulta eletrônica (e-consulta), cirurgias robóticas operadas à 

distância (cirurgias telerrobóticas), entre outras atividades, como telepatologia, por exemplo. 

Para especialidades que utilizam mais recursos visuais, como radiologia e medicina, essa 

tecnologia torna-se mais fácil de aplicar (ELAZHARY, 2019). 

 

2.9.1.1 Telemedicina no Brasil 

No Brasil, a discussão de Telemedicina está acalorada. O Conselho Federal de Medicina 

(CFM), 3 em fevereiro de 2019, aprovou-a por meio da resolução CFM Nº 2.227/18 (CFM, 

2019a), na qual os seguintes pontos foram contemplados: 

 

Quadro 11 – Telemedicina no Brasil 

Resolução 1.643/02 Resolução 2.227/18 

Definia a Telemedicina como o exercício da 

medicina pela utilização de metodologias 

interativas de comunicação audiovisual e de 

dados, com o objetivo de assistência, 

educação e pesquisa em saúde. 

Define a Telemedicina como o exercício da 

medicina mediado por tecnologias para 

fins de assistência, educação, pesquisa, 

prevenção de doenças e lesões e promoção 

de saúde. 

Estabelecia que os serviços de Telemedicina 

deveriam obedecer às normas técnicas do 

CFM pertinentes a guarda, manuseio, 

Reafirma que os serviços de Telemedicina 

devem obedecer às normas do CFM 

pertinentes a guarda, manuseio, 

confidencialidade, privacidade e garantia 

https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2018/2227
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transmissão de dados, confidencialidade, 

privacidade e garantia de sigilo profissional. 

do sigilo profissional e acrescenta a 

necessidade de que se garanta a integridade 

e a veracidade das informações. 

Acrescenta, ainda, que os dados e as 

imagens devem trafegar na Internet com 

infraestrutura, gerenciamento de riscos e 

requisitos obrigatórios para assegurar o 

registro digital apropriado e seguro. 

Não previa a teleconsulta. Define a teleconsulta como uma consulta 

médica remota, mediada por tecnologias, 

com médico e paciente localizados em 

diferentes espaços geográficos. 

A teleconsulta subentende, como premissa 

obrigatória, o prévio estabelecimento de 

uma relação presencial entre médico e 

paciente. 

Nos atendimentos por longo tempo ou de 

doenças crônicas, é recomendada a 

consulta presencial em intervalos não 

superiores a 120 dias. 

O estabelecimento de relação médico-

paciente apenas de modo virtual é 

permitido para cobertura assistencial em 

áreas geograficamente remotas, desde que 

existam condições físicas e técnicas 

recomendadas e profissional de saúde. 

Devem ser garantidas as condições de 

segurança dos registros médicos, devendo 

ser encaminhada ao paciente cópia do 

relatório, assinado pelo médico 

responsável pelo teleatendimento, com 

garantia de autoria digital. 
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Se da teleconsulta decorrer prescrição 

médica, esta deverá conter, 

obrigatoriamente, identificação do médico 

(incluindo nome, CRM e endereço), 

identificação do paciente, registro de data 

e hora, e assinatura digital do médico. 

Não previa o telediagnóstico. Define o telediagnóstico como a 

transmissão de gráficos, imagens e dados 

para emissão de laudo ou parecer por 

médico com Registro de Qualificação de 

Especialista (RQE) na área relacionada ao 

procedimento. 

Não previa a telecirurgia. Telecirurgia é definida como a realização 

de procedimento cirúrgico remoto, 

mediado por tecnologias interativas 

seguras, com médico executor e 

equipamento robótico em espaços físicos 

distintos. Estabelece que o procedimento 

deve ser realizado em locais com 

infraestrutura adequada e que, além do 

cirurgião remoto, um cirurgião local deve 

acompanhar o procedimento para realizar, 

se necessário, a manipulação instrumental. 

Não previa a teleconferência de ato cirúrgico. Estabelece que a teleconferência de ato 

cirúrgico, por videotransmissão síncrona, 

pode ser feita para fins de ensino ou 

treinamento, desde que o grupo de 

recepção de imagens, dados e áudios seja 

composto por médicos. 

Não previa a teletriagem. Estabelece que a teletriagem médica é o ato 

realizado à distância por um médico para a 

avaliação dos sintomas e posterior 



80 
 

direcionamento do paciente ao tipo 

adequado de assistência. 

Não previa o telemonitoramento. Define o telemonitoramento como o ato 

realizado sob orientação e supervisão 

médica para monitoramento à distância de 

parâmetros de saúde ou doença, por meio 

de aquisição direta de imagens, sinais e 

dados de equipamentos ou dispositivos 

agregados ou implantáveis no paciente. O 

telemonitoramento pode ser implementado 

em comunidades. 

Não previa a teleorientação. A teleorientação é definida como o 

preenchimento à distância, pelo médico, de 

declaração de saúde para a contratação ou 

a adesão a plano privado de assistência à 

saúde. 

Não previa a teleconsultoria. Estabelece que a teleconsultoria é o ato de 

consultoria mediada por tecnologias entre 

médicos e gestores, profissionais e 

trabalhadores da área da saúde, com a 

finalidade de esclarecer dúvidas sobre 

procedimentos, ações de saúde e questões 

relativas ao processo de trabalho. 

Em caso de emergência, ou quando solicitado 

pelo médico responsável, o médico que emitir 

o laudo à distância poderá prestar o devido 

suporte diagnóstico e terapêutico. 

A redação foi mantida sem alterações. 

Não previa autorização do paciente para a 

transmissão de dados. 

Estabelece que o paciente ou seu 

representante legal deverá autorizar a 

transmissão de suas imagens e seus dados 

por meio de consentimento informado, 

livre e esclarecido, por escrito e assinado, 

ou de gravação da leitura do texto. 
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Fonte: CFM, 2019a. 

Entretanto, não houve uma boa aceitação da comunidade médica; dois dias depois, o CFM 

liberou uma nota de esclarecimento, na tentativa de aproximar os médicos dessa nova era de 

Medicina no país, frisando que, inicialmente, só seria liberada para localidades remotas sem 

acesso a profissionais qualificados (CFM, 2019b). 

Devido à alta insatisfação da classe e às brechas no regulamento do próprio CFM, antes do fim 

de fevereiro, a Telemedicina foi revogada no país e retrocedeu para a Resolução CFM nº 

1.643/2002 (CFM, 2019c). 

 

 Impactos Sociais e mbientais 

O aplicativo não utiliza telemedicina para funcionar nesse momento, no país, conforme 

apontado nesta dissertação. Entretanto, ele pode ser usado por médicos que não têm acesso a 

dermatologistas ou outro profissional indicado, a fim de apoiar consultivamente e agilizar os 

exames até conseguir o especialista ou o tratamento correto para aquele tipo de doença. Dessa 

forma, permitirá acesso à saúde para pacientes que, atualmente, não têm essa oportunidade. 

A fila de acesso a um dermatologista no sistema público oscila de 2-5 anos, o que compromete 

a qualidade de vida do paciente; no momento em que se fecha o diagnóstico, possivelmente ele 

já tem uma doença muito mais grave, com um custo de tratamento alto. 

 

2.9.2.1 Impactos Ambientais e Comunitários 

Como a plataforma é totalmente digital, haverá impacto mínimo de consumo de energia e de 

geração de CO2. Quanto ao impacto comunitário, será uma empresa pioneira em apoio ao 

médico, que permitirá o acesso à saúde para pessoas que teriam dificuldade a um especialista 

correto, otimizando diagnóstico e tratamento. 

Desse modo, o governo deverá investir em centros especializados de doenças dermatológicas 

graves, como tumores, em centros psiquiátricos, para tratar os danos psicológicos gerados por 

diversas doenças (atualmente, os pacientes têm acesso baixo por não conseguirem fechar o 
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diagnóstico com antecedência), além de negociar medicações a serem incluídas tanto no rol 

público quanto da ANS para tratar o paciente, o qual, apesar desses custos adicionais, chegará 

em estágios mais precoces. Portanto, é uma empresa de inovação aberta que se recria dentro de 

si própria, além de frugal, pois visa melhorar a saúde da população sem custo adicional e a 

qualidade de vida da população. O produto pode ser testado, avaliado e certificado pelo SBIS. 

 

2.10 O PLANO FINANCEIRO 

 Premissas 

O plano financeiro foi estruturado pelas seguintes premissas: tíquete médio de R$ 69,90 mensal; 

aumento de preço com base na estimativa de inflação pelo IGP-M (índice geral de preços e 

mercado de empresa específica do setor), sendo 4,33% no primeiro ano, 4,48% no segundo ano, 

5,48% no terceiro ano e 6,36% no quarto e quinto ano; gasto em impostos de venda de 14,25% 

(PIS, COFINS e ISS); 2% como gastos em transações financeiras, considerando o crescimento 

do mercado médico como exposto no plano de marketing (0,3% ao ano).  

A premissa inicial é vender 100 assinaturas para 5 das maiores farmacêuticas de 

quimioterápicos do Brasil. Dessa forma, o crescimento estimado do serviço seguiu a pesquisa 

de crescimento médio das Startups por faixa de rentabilidade da INSEED INVESTIMENTOS 

(2013); no crescimento mensal, aplicou-se a teoria de juros compostos para atingir o 

crescimento anual previsto para aquele ano. É válido ressaltar que o DRE está em regime de 

competência e o fluxo de caixa em regime de caixa: 

Tabela 3 – Crescimento médio anual (Startups) 

Crescimento Médio 

Ano 1 140% 

Ano 2 78% 

Ano 3 55% 

Ano 4 41% 

Ano 5 42% 

Fonte: Inseed Investimentos (2013).  
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O resumo financeiro para os primeiros 5 anos de serviço está descrito na tabela a seguir, com 

início de lucro em 2021:  

Tabela 4 – Resumo financeiro/DRE 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

Como mostrado, não há depreciação, pois a empresa trabalhará com leasing e contratação via 

pessoa jurídica. 

 

 Investimento Inicial 

A operação começará remota, com reuniões periódicas, milestones21 e sprints22 para criação do 

algoritmo. Após o algoritmo-mãe feito, serão adquiridos computadores, servidores de Cloud, 

geradores e nobreaks, aparelhos de telefone com sistema Android e iOS, impressora a laser, 

algumas mesas e cadeiras. Também será necessário o registro de patente, alvará de 

funcionamento da prefeitura e dos bombeiros. Na folha de pagamento, está provisionado o gasto 

com marketing e treinamentos. Serão priorizadas pesquisas de aceitação do cliente por telefone, 

chatbot e pesquisas gratuitas da Web. Para operacionalização da empresa, necessita-se de um 

                                                             
21 Metas. 
22 Grupos de trabalho. 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

# de Serviços 3.628            13.568          24.165          37.321          53.123          

Receita Bruta BRL 253.626        995.918        1.862.377     3.020.012     4.513.869     

     (-) Impostos & Deduções BRL 36.142          141.918        265.389        430.352        643.226        

(=) Net Revenues BRL 217.484        854.000        1.596.988     2.589.661     3.870.643     

     (-) Custo BRL 777.650        479.650        179.872        188.861        197.753        

(=) Lucro Bruto BRL 560.166-        374.350        1.417.116     2.400.800     3.672.890     

(%) Lucro Bruto (%) -220,86% 37,59% 76,09% 79,50% 81,37%

     (-) Custo de Transação BRL 5.073            19.918          37.248          60.400          90.277          

     (-) Despesas com Marketing BRL 52.000          86.100          90.405          94.925          99.672          

     (-) Despesas com Pessoal BRL 148.810        268.580        320.798        375.626        351.643        

     (-) Despesas Administrativas 122.850        91.493          120.554        127.277        133.346        

(=) EBITDA BRL 888.899-        91.741-          848.112        1.742.571     2.997.953     

     (-) D&A BRL -                -                -                -                -                

(=) EBIT BRL 888.899-        91.741-          848.112        1.742.571     2.997.953     

     (+) Receitas/Despesas não recorrentes BRL -                -                -                -                -                

(=) Lucro Operacional BRL 888.899-        91.741-          848.112        1.742.571     2.997.953     

     (+/-) Resultado Financeiro BRL -                -                -                -                -                

(=) EBT BRL 888.899-        91.741-          848.112        1.742.571     2.997.953     

     (-) IR/CSLL BRL -                24.107          127.217        261.387        449.691        

(=) Resultado do Exercício BRL 888.899-        115.848-        720.895        1.481.185     2.548.262     
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investimento de R$ 1.300.000,00 para manutenção por 5 anos, a partir de julho de 2019, com a 

principal despesa sendo o desenvolvimento e a aprimoração do algoritmo para sustentar a 

operação no período indicado. 

 

 Previsão de Vendas 

O aplicativo será, inicialmente, um projeto piloto totalmente gratuito, para validar a adesão da 

classe quanto à nova tecnologia. Em seguida, para o MVP, com o objetivo de aumentar ainda 

mais a base de dados, a versão paga será disponibilizada de forma gratuita. No lançamento 

oficial do produto, será oferecida uma versão Freemium, na qual o médico poderá acompanhar 

seu paciente com um pequeno prontuário, consultar quantas fotos quiser, encaminhá-las para 

outros colegas com garantia de sigilo médico-paciente e discutir com um boarding on-line de 

especialistas. Também poderá consultar casos semelhantes, mantendo o anonimato, para 

verificar diagnóstico, conduta e resposta terapêutica. 

Segundo a Faculdade de Medicina da USP (2018), há o seguinte perfil de médicos no Brasil: 

 

Quadro 4 – Número de médicos até 2017 

Ano Médicos População 

1980 137.347 121.150.573 

1990 219.084 146.917.459 

2000 291.926 169.590.693 

2010 364.757 190.755.799 

2017 451.777 207.660.929 

Fonte: Adaptado de Scheffer et al. (2018).  

A estimativa é de venda inicial de 500 licenças, operação com 0,1% do Market Share e 1,06% 

no final de cinco anos. Como não existe uma fonte fidedigna que mostre o número de estudantes 

de medicina, estudantes de dermatologia e pesquisadores, o valor de receita será superior ao 

apresentado nos resultados. 

 



85 
 

 Análise de Investimentos 

Segundo a revista "Computerworld", em uma reportagem de setembro de 2018, estima-se que 

o gasto mundial com AI sairá de US$ 24 bilhões de 2018 e chegará até US$ 77,6 bilhões em 4 

anos. Nesse valor, estimasse que 40% será gasto com software, Deep Learning, ML e AI; os 

outros 30%, em hardward e, em todos os setores, será imprescindível o uso dessas tecnologias 

(COMPUTERWORLD, 2018). O fluxo de caixa, associado com a avaliação financeira global 

da empresa, apontou uma necessidade de R$ 1.300.000,00 para os primeiros cinco anos.  

 

 Impostos 

No regime de Lucro Real para Aplicativos, em linhas gerais, os tributos cobrados seriam 

Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

(CSLL), Contribuição para o Financiamento sobre a Seguridade Social (COFINS), 

Contribuição para o PIS/Pasep, Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) 

(SOCIEDADE LIMITADA, 2018). Vale a pena ressaltar que, embora o Estado de São Paulo 

tenha oscilado na necessidade de cobrança do ICMS, esse tipo de atividade ficou isenta desse 

imposto após revogação da Lei Complementar n.º 157/2016, no Governo Temer (BRASIL, 

2019).  

Quadro 5 – Impostos dedutíveis para Lucro Real da Diagnology 

Sigla Base de cálculo para o tributo Alíquota 

IRPJ Federal, sobre o lucro da empresa 15% 

CSLL Federal, sobre o lucro da empresa 9% 

COFINS Federal, sobre o faturamento 7,6% 

PIS Federal, sobre o faturamento 1,65% 

ISS Municipal, sobre o faturamento 5% 

Fonte: Adaptado de Sociedade Limitada (2018) e NIBO (2016).  
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 Evaluation Simplificada 

Para avaliação final, projetou-se o cálculo do Valor Presente Líquido (VPL), Fluxo de Caixa 

Descontado, Ponto de Equilíbrio, Taxa Interna de Retorno (TIR) e payback. O ciclo 

operacional, como não há estoque, comporta-se da seguinte forma: 

Quadro 14 – Capital de Giro Líquido 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2019. 

O fluxo de caixa com o investimento de R$ 1.300.000,00 tem previsão de estar negativo no 

segundo ano. Em 2019 (ano 0), o valor é positivo, pois há o aporte financeiro sem receita, visto 

ser a fase de desenvolvimento e MVP: 

Quadro 15 – Fluxo de caixa com o investimento 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2019. 

Apesar de não se considerar o ponto de equilíbrio um bom indicador de performance de uma 

empresa, ele é calculado tradicionalmente nos planos de negócio. Assim, o ponto de equilíbrio 

operacional ocorrerá entre segundo e terceiro ano, em torno do mês de abril de 2021, lembrando 

que o ano operacional termina em junho.  

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

   Prazo Médio de Recebimento 30 30 30 30 30

   (+) Prazo Médio de Estoque 0 0 0 0 0

Ciclo Operacional 30 30 30 30 30

   (-) Prazo Médio de Pagamento 35 35 35 35 35

   Ciclo Financeiro -5 -5 -5 -5 -5

    Duplicatas a Receber                 253.626                  995.914                1.862.377                   3.020.021                4.513.854 

 = Capital de Giro                 253.626                  995.914                1.862.377                   3.020.021                4.513.854 

(-) Contas a Pagar              1.142.525               1.111.766                1.141.482                   1.538.829                1.965.605 

 = Capital Giro Líquido -888.898,77 -115.851,58 720.894,85 1.481.192,26 2.548.248,96 

Variação no CGL -888.898,77 773.047,19 836.746,43 760.297,42 1.067.056,70 

Projeção do Capital de Giro Líquido

ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

Resultado após o I.R. -888.899 -115.916 720.895 1.481.314 2.548.052

   (+) Depreciação e Amortização -                        -                         -                            -                         -                        

Geração Operacional de Caixa -888.899 -115.916 720.895 1.481.314 2.548.052

Investimento de Capital 1.300.000 0 0 0 0 0

Valor residual 0 0 0 0 0

Fluxo de Caixa do Projeto 1.300.000 -888.899 -115.916 720.895 1.481.314 2.548.052

Cálculo do Fluxo de Caixa do projeto
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Quadro 16 – Ponto de equilíbrio 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2019. 

Por meio da planilha, avaliou-se que o payback do investimento acontecerá em 4 anos do início 

da empresa: 

Quadro 17 – Cálculo do Payback simples 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2019. 

Por fim, tem-se um VPL de aproximadamente R$ 180.000,00, com um TMA de 18% ao ano 

para o investidor, e um TIR de 20,50%, esperado para um negócio semelhante (TIR=20%): 

Quadro 18 – Payback descontado, VPL e TIR 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2019. 

 

 

 

 

  

Ponto de Equilíbrio  Ano 1  Ano 2  Ano 3  Ano 4  Ano 5

Quantidade 0 11821 12027 12154 12151

Valor da Receita                            -                     826.266                      864.749                   946.760                   995.194 

Ano Capital Inicial 1 2 3 4 5

Fluxo de Caixa do Projeto -1.300.000,00 -888.898,77 -115.915,55 720.894,85 1.481.313,91 2.548.051,50

Acumulado Simples -1.300.000,00 -2.188.898,77 -2.304.814,32 -1.583.919,47 -102.605,56 2.445.445,95

Pay-Back Simples 4,0

Cálculo do Pay-back Simples

Ano Capital Inicial 1 2 3 4 5

Fluxo Caixa do Projeto 1.300.000-            888.899-                115.916-                 720.895                    1.481.314              2.548.052              

Fluxo Caixa Descontado 1.300.000-            753.304-                83.249-                   438.759                    764.045                 1.113.777              

Acumulado Descontado 1.300.000-            2.053.304-             2.136.553-              1.697.794-                 933.749-                 180.028                 

Pay-Back  Descontado 1.481.314,8

TIR = 20,50% VPL = R$ 180.028,11

Cálculo do Pay Back Descontado, VPL e TIR
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3 LIMITAÇÕES 

A base de pesquisa enviada aos médicos tem o viés de seleção: em relação a especialidade, 

havia mais dermatologistas e administradores hospitalares; o perfil etário era de médicos recém-

formados e apenas um estudante de medicina. Também não foi solicitado nenhum documento 

pessoal para validação da especialidade. Pelo alto custo de desenvolvimento, não foi realizado 

nenhum tipo de MVP, ainda que a estruturação da plataforma, os regulamentos legais e 

fornecedores estejam escolhidos e orçados. No momento, a pesquisadora está em processo de 

captação de capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



89 
 

4 CONCLUSÕES 

A criação de aplicativos para apoiar a saúde populacional é imprescindível no momento de alta 

velocidade tecnológica atual. Por meio deste trabalho, pretendeu-se avaliar o modelo de 

negócio para criação de uma plataforma, em especial, um com impacto social que altere a saúde 

da população brasileira, dinamizando diagnósticos e direcionando para terapias mais corretas 

em casos de dermatologia. Inicialmente, o governo e os serviços de saúde privado deverão 

ampliar a rede de dermatologistas e de cirurgias dermatológicas, e investir em capacitação de 

médicos em técnicas, como a de Mohs, o que implica custo. Em um segundo momento, o gasto 

com internação, quimioterápicos e cuidados paliativos diminuirá, reforçando a importância do 

produto. No terceiro momento, isso refletirá no aumento dos diagnósticos de câncer de pele, 

porém com diminuição da mortalidade, por haver a possibilidade de ser feito antes de a doença 

evoluir. Em termos de estrutura de saúde, provavelmente haverá uma mudança no número de 

vagas de residência para dermatologia, assim como uma capacitação de outras especialidades 

para melhorar o diagnóstico de um câncer tão letal. 

No olhar de negócio, foi possível demonstrar a viabilidade financeira, operacional, gerencial e 

como produto. Há tecnologia disponível, por meio de ML, AI e RN, muito mais acessível do 

que se imagina, em especial financeiramente. O FDA já começou a aprovar aparelhos para 

triagem de lesões oculares; no caso do Diagnology, o caminho será o mesmo. O produto não 

tem como objetivo substituir o médico de qualquer especialidade, visto que a sua meta é triar 

casos e proporcionar aos pacientes melhor acesso para tratarem cânceres de pele e outras 

doenças potencialmente graves e com dificuldade de diagnóstico. 

O Diagnology mostra-se sustentável em todos os pilares, utiliza tecnologia de ponta, apoia a 

capacitação do médico e o seu impacto social é importante. A sua operação é simples, feita 

apenas com um acesso ao site e futuramente um download no celular; o seu custo não é alto 

para acesso a todas as funcionalidades; pelos dados primários, verificou-se ser desejável pela 

população médica; não precisa de muitas aprovações legais para sua execução, por ser 

meramente consultivo e de triagem. O marketing não poderá ferir a regulação do CFM, porém 

abordará o médico e as secretárias de saúde para mostrar a importância e a viabilidade de um 

aplicativo como esse. Dessa forma, o produto é viável, desejado, praticável, escalável, 

legalmente possível e o mais importante: o aplicativo tem impacto social favorável. 
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A empresa, assim como todas, deverá ser dinâmica, absorver rapidamente novas tecnologias, 

se manter dentro dos critérios da ANVISA/CFM e garantir a confidencialidade dos dados dos 

pacientes, porém o core 23  do negócio exige que essas ações sejam perpetuadas. Outras 

especialidades podem absorver esse modelo de negócio, melhorando a sua atuação médica e 

provendo resultados mais corretos com os pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23 Principal do negócio. 
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6 ANEXOS 

ANEXO A – Entrevistas estruturadas de outubro de 2018 a março de 2019 

N. Nome da Pessoa Área Posição Destaque 

1 Rafael Cardoso 
Finanças em 

Startups 
CFO miEvino Crescimento financeiro e 

análise de mercado 

2 Lara Rocha 

Inovação de 

Produtos  Especialista em 

Produtos 

Roadmap e 

desenvolvimentos de 

produtos de TI para área 

médica 

3 Olavo Poleto Filho 

Tecnologia da 

Informação 
Especialista em 

desenvolvimento 

de novos 

negócios em TI 

Avaliação da viabilidade do 

produto em TI 

4 Jorge Manuel 
Jurídico e 

Regulatório 
Diretor jurídico 

da ASC 

CNAEs, RDCs e outras 

normativas obrigatórias 

5 Adriano Marinheiro 

Desenvolvimento 

de App Comercial da 

Sailor App 

Orçamento do App e 

desenvolvimento de 

mainframes 

6 Saulo Araújo 

Inteligência 

Artificial e 

Algoritmo 

Scrum Master em 

TI 

Orçamento do algoritmo e 

construção da rede neural 

com uso de AI e ML 

7 André Monteiro 

Segurança de 

Dados e 

Transformação 

Digital 

Developer Senior 
Viabilidade do algoritmo e 

programação Beta 

8 
Gustavo Matheus 

Geraldo 

Indústria 

Farmacêutica 
Gerente de 

produtos 

oncológicos da 

Novartis 

Avaliação do mercado de 

quimioterápicos para 

câncer de pele 

9 
Juçara Freitas e Katia 

Puppo 

Contabilidade de 

Startup  Contadoras 
Avaliação financeira e 

viabilidade operacional 
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ANEXO B – Pesquisa para médicos 
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ANEXO C – DRE Mensal do primeiro ano operacional 

 


