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DEFINIÇÃO DE INOVAÇÃO:

Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo
ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método
de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de
negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas.

Baseado no Manual de Oslo, OCDE (1997)¹

Fonte:

¹Disponível em: http://www.finep.gov.br/images/apoio-e-financiamento/manualoslo.pdf
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Lean Innovation Pipeline:

Fonte: https://steveblank.com/2017/09/14/how-companies-strangle-innovation/
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No cenário de empreendedorismo, a 
Saúde é o 4º setor que mais cresce nos

EUA, dados da Fundação Kauffman¹. 
Regiões que se destacam: Sillicon

Valley, Nashville e Miami².

Fonte: 

¹https://www.kauffman.org/kauffman-index/reporting/growth-entrepreneurship

²https://healthcarecouncil.com/not-in-silicon-valley-anymore-the-new-health-it-hubs/

³https://www.svb.com/uploadedFiles/Content/Trends_and_Insights/Reports/Healthcare_Investments_and_Exits_Report/healthcare-report-

2018.pdf

EUA

Cenário Mundial em Tecnologia

“U.S. healthcare venture fundraising 
set a record, reaching $9.1B – a 26 
percent increase over 2016 – and 

surpassing the 2015 record of $7.5B”, 
de acordo com relatório do Sillicon

Valley Bank 2018³.
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Dados do e-estonia.com¹

Cenário Mundial em Tecnologia
ESTÔNIA

Fonte: ¹https://e-estonia.com/solutions/healthcare/

²http://connectedhealth.ee/why-estonia/#home-of-unicorns

³http://link.estadao.com.br/blogs/felipe-matos/nacao-eletronica-7-licoes-da-estonia-sobre-governo-e-empreendedorismo-digitais/

▪ Empowerment: pessoas devem estar
cientes sobre sua situação de saúde

▪ Mobilidade: pacientes devem acessar
seus dados de Saúde onde estiverem

▪ Querem apresentar benefícios de 
procedimentos em Saúde baseados em
inteligência artificial – Medicina
Preventiva

95% dos dados de Saúde são digitalizados
99% das prescrições são digitais
500.000 consultas por médicos todo ano
100% faturamento eletrônico

Iniciou em 2015 planos para 
medicina personalizada, com 
potencial parceria e cooperação com 
parceiros locais e internacionais².

Fonte: Matéria do Estadão³.
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A próxima grande inovação da China 
poderá ser em Saúde – Mckinsey (2015)¹ e 
China Daily (Fev, 2018)³:
▪ Ciência é forte no país;
▪ Grande problema populacional: 

número de habitantes e migração para 
grandes centros;

▪ Aumento doenças crônicas, poluição e 
habitos alimentares (obedisdade);

▪ Maior população de idosos no mundo;
▪ Mão-de-obra em Saúde insuficiente;
▪ Atores da área de Saúde, governo e 

tecnologia se unindo para resolver 
problema em plataforma conjunta.

Cenário Mundial em Tecnologia
CHINA

Fonte: ¹http://mckinseychina.com/why-chinas-next-big-innovation-could-be-in-healthcare/

²http://fortune.com/2017/11/20/china-healthcare-startups/

³http://www.chinadaily.com.cn/a/201802/08/WS5a7b7932a3106e7dcc13b64c.html

Fortune (Nov, 2017)²:

“Innovation is happening there in 
hyperspeed”

“(…) Chinese innovators in the health 
sector—which, as I said, could be an 
$18 trillion market in just 20 or so 
years—that’s one area where the 
competition’s clearly heating up”. 
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01. ONE MEDICAL
For making primary care affordable and 
convenient

02. APPLE
For mining data to build health apps

03. ALIVECOR
For mobilizing heart monitoring

04. GE HEALTHCARE
For reducing pain points at health care 
facilities

05. KAISER PERMANENTE
For investing in virtual office visits

06. PROPELLER HEALTH
For helping asthma and COPD patients 
breathe easier

07. VERILY
For putting health data to work

08. OMADA HEALTH
For using technology to treat diabetes

09. GLOBAL KINETICS CORPORATION
For collecting data from wearables to treat 
Parkinson’s

10. LEVITA MAGNETICS
For cutting down on surgical incisions

¹De acordo com o ranking anual da Fast Company 2017, disponível em:
https://www.fastcompany.com/most-innovative-companies/2017/sectors/health

10 Empresas de saúde mais inovadoras do 
mundo em 2017¹:

https://www.fastcompany.com/company/one-medical-group
https://www.fastcompany.com/company/apple
https://www.fastcompany.com/company/alivecor
https://www.fastcompany.com/company/ge-healthcare
https://www.fastcompany.com/company/kaiser-permanente
https://www.fastcompany.com/company/propeller-health
https://www.fastcompany.com/company/verily
https://www.fastcompany.com/company/omada-health
https://www.fastcompany.com/company/global-kinetics-corporation
https://www.fastcompany.com/company/levita-magnetics
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01. CVS HEALTH
For cleaning up the aisles

02. 23ANDME
For democratizing access to personal 
genetic data

03. COLOR
For slashing the price of genetic testing for 
hereditary cancer

04. VERITAS GENETICS
For bringing whole genome sequencing to 
the masses

05. HELIX
For building a one-stop shop for genetic 
tests

06. MAVEN CLINIC
For building the Uber of women’s 
healthcare

07. QVENTUS
For leveraging AI to make hospitals more 
efficient

08. GLOOKO
For simplifying diabetes management with 
a mobile app

09. EMOCHA MOBILE HEALTH
For making medication management 
mobile-friendly
10. DOSIST
For taking the guesswork out of medicating 
with cannabis

¹De acordo com o ranking anual da Fast Company 2018, disponível em:
https://www.fastcompany.com/most-innovative-companies/2018/sectors/health

10 Empresas de saúde mais inovadoras do 
mundo em 2018¹:

https://www.fastcompany.com/company/cvs-health
https://www.fastcompany.com/company/23andme
https://www.fastcompany.com/company/color-genomics
https://www.fastcompany.com/company/veritas-genetics
https://www.fastcompany.com/company/helix
https://www.fastcompany.com/company/maven
https://www.fastcompany.com/company/qventus
https://www.fastcompany.com/company/glooko
https://www.fastcompany.com/company/emocha-mobile-health
https://www.fastcompany.com/company/dosist
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Alphabet (maior health e biotec americana) – Senosis: desenvolve app 
para coletar dados de Saúde / Verily Life Sciences: coletar e analisar
dados de Saúde;

Investindo na Grail, startup com tecnologia para detectar câncer;

Aplicativo Saúde, estudos cardiologia (Apple Heart Study);

Já fornece serviços em nuvem para Saúde, Healthcare NeXT será
lançado para criar produtos para provedores e pacientes (IA, cloud, 
reconhecimento de voz…), possui a assistente de saúde Aurora Health 
Care;

Parcerias com farmacêuticas para propaganda; Oculus, óculos VR com 
simulações para medicos e estudantes de medicina em pacientes
infantis de risco;

Empresas de saúde também concorrem 

com as Big Techs¹:

Fonte: ¹Disponível em: https://www.nytimes.com/2017/12/26/technology/big-tech-health-care.html
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inovação em 

saúde do 
interior

Parque 
Tecnológico

Suporte ao 
desenvolvimento de 

novas tecnologias
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Mão-de-obra 
qualificada

Qualidade de 
vida
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startups 
prospectadas

+200
squads de 
projetos

+10
prêmios 

conquistados

4

20 
milhões

Investidos em novos 
projetos em 2018 pelo 

Grupo São Francisco
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Empreendedorismo e Inovação

dentro e  fora do grupo

Inovação em Saúde

PAULO
GABRIEL

MÁRIO
COSTA

Coordenador de Inovações

JÚLIA
TERRA

Analista de Inovações

RAQUEL
MARTINS

MARCOS
CORREA

Especialista de Inovações

Diretor Regulatório, Riscos e
Compliance

Analista de Novos Negócios
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Principais eventos nos últimos anos.

Participação em feiras e eventos
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Categoria Gestão Administrativo-Financeira 
com o Case “Carefy – Gestão de 
Hospitalizados”, em 2017. 

Categoria “Seguros e Planos de Saúde”, 
em 2017.

Prêmio Referências da Saúde, 
atribuído aos  melhores cases de 
instituições de saúde de todo país.

Categoria Qualidade Assistencial e Segurança 
do Paciente com o Case “Programa Viver Bem 
– SF Bioaps”, em 2016. 

Anuário Valor Inovação, premia as 
150 empresas com as melhores 
práticas em gestão da inovação.

Categoria “Seguros e Planos de Saúde”, 
em 2016.

1º 
lugar

3º 
lugar

3º 
lugar

5º 
lugar

Entre as 150 empresas mais inovadoras de do Brasil por três anos consecutivos!

Prêmios
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Prêmio Valor Inovação Brasil 2018
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www.tercepta.iowww.carefy.com.br
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São Francisco Mais Saúde

10 mil m² de área, 4.004 m² de área construída

Capacidade para 40 mil atendimentos por mês

Pronto atendimento 24h

Ambulatórios de atendimento

Laboratório de imagem e análises clínicas

Resgate 24h
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Um dos mais avançados sistemas de 
Prontuário Eletrônico do Paciente

Smart track: sequência de 
atendimento do paciente

Monitoramento em tempo real da 
localização das ambulâncias

Regulação Médica Pré e Inter-
hospitalar 24h

Imagem: Centro de Controle de Operação São 
Francisco Resgate
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Conceito de Hotelaria: paciente é acolhido 
dentro da unidade;

Auto atendimento: serviços mais utilizados;

Reconhecimento facial: garante praticidade, 
maior segurança ao paciente e redução de 
fraudes.
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sfhealthup@saofrancisco.com.br
www.saofrancisco.com.br

+55 16 2138 4788


