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RESUMO
Limitações éticas, legais e técnicas comprometem estudos da anatomia humana.
Vieria et al (2013) e Marrey Neto (2006) evidenciam que o alto custo de manutenção, a
dificuldade em se obter corpos e o risco que materiais de conservação apresentam à
saúde daqueles que frequentam laboratórios anatômicos configuram-se como entraves ao
estudo de anatomia pelos métodos tradicionais. Ainda, a análise do cenário a partir de
diálogos com profissionais da área, identificou que modelos anatômicos sintéticos por
vezes não têm o realismo desejado para determinadas aplicações. É dentro desse
contexto que se insere o projeto de pesquisa centrado no desenvolvimento de soluções
para capacitações e diagnósticos na área da saúde a partir de processos de prototipagem.
Com o objetivo de transbordar a ideação para o mercado, o projeto foi fundamentado na
metodologia do Design Thinking. A fim de entender a relação dos indivíduos com o
problema, foram conduzidas entrevistas embasadas no Canvas de Proposta de Valor, e a
conversão do problema em negócio fez-se utilizando o Canvas de Modelo de Negócios.
Com o propósito de validar as propostas elaboradas foram desenvolvidos três produtos
para avaliação por parte de clientes e profissionais da área. A partir de retorno recebido,
pôde-se concluir que as linhas de produto e serviço propostas têm aderência ao mercado
e representam uma potencial inovação na forma de lecionar, praticar, planejar e conduzir
procedimentos na área da saúde.
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ABSTRACT
Ethical, legal, and technical limitations compromise the studies of human
anatomy. Vieria et al (2013) and Marrey Neto (2006) show that a high maintenance cost,
the difficulty in obtaining bodies and the risk that conservation materials present to the
health of those who come in contact with them in anatomical laboratories constitute
obstacles to the study of anatomy through traditional methods. Still, a scenario analysis
based on interviews with healthcare professionals, identified that synthetic anatomical
models sometimes do not have the realism desired for certain applications. It is within
this context that resides the research project centered on the development of solutions for
training and diagnostics in the healthcare area from prototyping processes. In order to
transform the idea into a business, the project was based on the Design Thinking
methodology. In order to understand the relationship of individuals with the problem,
interviews were conducted based on the Value Proposition Canvas, and the conversion of
the problem into a business was done using the Business Model Canvas. With the
purpose of validating the proposals elaborated, three products were developed for
evaluation by clients and professionals of the area. From the feedback received, it could
be concluded that the proposed products and services have market adherence and
represent a potential innovation in the way of teaching, practicing, planning and
conducting health procedures.
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO
Por séculos, o conhecimento da anatomia humana foi refreado pelas proibições
da Igreja e do Estado de se estudar o corpo após a morte. Assim sendo, estudiosos
exploravam a anatomia animal como forma de tentar entender e fazer pontes entre essas
e a anatomia humana. Em torno do século XII, quando o estudo de corpos humanos
começou a ser aceito, a falta de métodos de conservação permitia que os espécimes
fossem explorado apenas pelas 48 horas seguintes ao óbito (1,2). Diante dessa limitação,
por volta do século XVI teve início o uso de materiais de conservação, como o álcool
etílico. Desde então, surgiram diversas técnicas para retardar a degradação das peças
anatômicas e prolongar o seu tempo de estudo (3). Dentre essas técnicas, o formaldeído
(formol), descoberto no século XIX, tem sido o método mais vastamente utilizado por
ser menos custoso e mais rapidamente absorvido pelo tecido (4). Entretanto, o formol é
um líquido inflamável, altamente volátil e tóxico (5). É sabido que contato prolongado
com essa substância ou seus vapores, além de causar irritações cutâneas, gastrointestinais
e nos pulmões, aumenta o risco de câncer àqueles que têm exposição repetida como
alunos, docentes, pesquisadores e técnicos de laboratório (5). Além dos riscos à saúde
daqueles que têm contato com o formaldeído, a substância transforma os tecidos no
processo de preservação, endurecendo os tecidos moles, alterando sua coloração, criando
uma experiência diferente da que os estudantes encontrarão em um corpo vivo (6).
Apesar do uso do conservante, a durabilidade dos corpos ainda é limitada e existe
uma crescente dificuldade em se obter corpos para estudo. Esse gargalo não é somente
provocado pelo estigma em torno da morte e pela falta de uma cultura de doação, mas
também pela burocracia em se fazer a doação e pelo receio das entidades de estarem
infringindo a lei (7). Enquanto idealmente os laboratórios anatômicos deveriam ter um
corpo para cada 6 estudantes, há universidades que têm um corpo para até 180 alunos
(8).
Assim, para suprir parte dessa escassez, universidades recorrem cada vez mais ao
uso de modelos anatômicos sintéticos (9). Todavia, os kits sintéticos podem ser muito
caros e pouco realistas, impondo mais limitações no acesso de alunos e instituições de
pequeno e médio porte a material de ensino de qualidade. Por exemplo, em entrevista de
validação, a professora e especialista em enfermagem dermatológica Julianny Barreto
alegou que para o ensino da identificação e tratamento de certos tipos de feridas, os
modelos anatômicos disponíveis no mercado não oferecem o realismo ou as
funcionalidades desejadas.
O estudo de modelos e cadáveres é essencial para o entendimento das estruturas
que compõem o corpo humano, esteja ele sadio ou portando patologias. Contudo, para
entender a anatomia dos vivos e poder aliviar suas 'dores', médicos e enfermeiros contam
apenas com o que podem ver e tocar por fora do corpo e exames para entender as
condições do interior do organismo. Exames de imagem em 2D são pouco intuitivos e
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podem ser difíceis de interpretar, como ilustra o Professor Dr. Ahmed Ghazi, da
Universidade de Rochester, em entrevista sobre a importância de simulações cirúrgicas,
alegando que muitas vezes só se entende completamente a situação do paciente durante a
intervenção cirúrgica. Assim, ressaltando a importância de se ter ferramentas em auxílio
ao diagnóstico e ao planejamento cirúrgico.
A partir da demanda por peças anatômicas mais fiéis, duráveis, economicamente
acessíveis e que possam replicar a anatomia de pacientes vivos, livre de riscos à saúde
dos pacientes ou daqueles que os estudam, surge a INSATE: Prototipando Saúde. Usando
exames de imagem juntamente com técnicas de escaneamento, modelagem e impressão
3D, são produzidos modelos anatômicos que podem ser impressos nos mais diversos
materiais adequados à necessidade do cliente. Do ensino de anatomia ao planejamento
cirúrgico, tais produtos permitem uma melhor visão do corpo humano, usando tecnologia
de ponta em suporte ao avanço no cuidado com o paciente.
A presente dissertação é dividida em mais quatro capítulos. O Capítulo 2 discorre
sobre as tecnologias de prototipagem que embasam o projeto. O Capítulo 3 apresenta a
startup, seus produtos, planejamento, perspectivas e o processo de desenvolvimento. Já o
Capítulo 4 apresenta o desenvolvimento do mestrando como gestor de tecnologia. Por
fim o Capítulo 5 apresenta algumas considerações finais.
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CAPÍTULO 2 – TECNOLOGIAS DE PROTOTIPAGEM
A prototipagem rápida é um conjunto de técnicas de manufatura utilizadas para
rápidamente fabricar peças físicas usando modelos tridimensionais Desenhados com
Auxílio de Computador (Computer Aided Design - CAD) (10). O desenvolvimento e
difusão das tecnologias com o passar do tempo vem barateando o processo de
prototipagem rápida e estimulando o surgimento de novos métodos, técnicas e materiais.
Assim, a prototipagem rápida vem se tornando um technocommodity1 para diversas áreas
e aplicações, algumas delas, se distanciando do termo "prototipagem", utilizam as peças
produzidas como produto final.
Dentro da prototipagem rápida existem duas grandes classes de métodos, o
subtrativo, como a CNC (Computer Numerical Control router, maquinário de manufatura
controlado por computador), e o aditivo, que são as impressoras 3Ds. Atualmente
existem no mercado diversas tecnologias de impressão 3D, desde a mais difundida, que
constrói através da deposição de um filamento de polímero fundido, até impressoras que
trabalham com resinas, borrachas, cerâmicas e múltiplos materiais por vez (10). Pela
versatilidade e flexibilidade da técnica de manufatura aditiva, existe uma vasta gama de
técnicas experimentais em desenvolvimento: desde máquinas que imprimem vidro
fundido até impressoras de tecido biológico humano (11,12).
Ao passo que caminha para desenvolver e amadurecer novas aplicações e
técnicas em impressão 3D, a área da saúde tem se utilizado de diversas tecnologias
consolidadas para criar soluções inovadoras para problemas que outrora pareciam sem
solução. A impressão 3D de próteses biocompatíveis para procedimentos cirúrgicos já é
uma realidade em muitos países (13). Dados coletados em exames de imagem, como a
tomografia, são processados por software específico e se transformam em um modelo
virtual do paciente, sobre o qual a prótese pode ser projetada, ou trazida de uma base de
dados e adaptada ao paciente. O modelo digitalmente desenvolvido pode ser então
impresso em material biocompatível e implantado no paciente (14). Tais modelos
anatômicos digitais do paciente ainda podem ser trabalhados, permitindo que regiões de
interesse sejam isoladas, reduzidas ou ampliadas e impressas separadamente ou em cores
diferentes para se entender melhor sua interação com o todo. Assim, somando o sentido
do toque ao diagnóstico e trazendo mais uma ferramenta para o planejamento cirúrgico.
Em parceria com artistas e usando técnicas e materiais dos efeitos especiais
cinematográficos, alguns centros de pesquisa replicam a anatomia do paciente por meio
de modelos com textura e aparência realistas para uso em simulações cirúrgicas (15). O
professor de neurocirurgia da Universidade de Medicina John Hopkins, Dr. Alan R.
Cohen, defende que a prática é essencial para um desenrolar seguro e preciso do
1

Termo formado pela união das palavras commodite e techno (contração de tecnologia) caracterizando
tecnologias base que servem como elemento de interação dentre os entes da tríplice hélice (Academia,
Governo e Indústria)
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procedimento cirúrgico (15). Enquanto, normalmente, a prática cirúrgica é realizada em
cadáveres, o professor alega que esses estão cada vez mais escassos, além de caros, não
reutilizáveis e não simulam apropriadamente um corpo vivo (15,16). Impressoras 3D
podem então ser usadas para desenvolver moldes dos órgãos do paciente, dentro dos
quais são postos materiais que simulam os tecidos, criando órgãos realistas, nos quais
serão praticados os procedimentos (17).
Em seu artigo sobre aplicações médicas da impressão 3D Ventola (2014) defende
que o uso dessas tecnologias, em detrimento de práticas mais tradicionais de manufatura,
se justifica por um conjunto de fatores. Além de permitir altos níveis de customização e
personalização, como por exemplo em implantes e instrumentos, a tecnologia também
oferece o benefício de reduzir custos para ítens produzidos em pequena escala, como
ocorre na confecção de próteses. Ademais, produtos podem ser construídos de forma ágil
em questão de horas, diferentemente dos métodos tradicionais, ainda transcendendo
barreiras geográficas e permitindo uma maior colaboração e compartilhamento, como
por exemplo disponibilizando modelos de novos instrumentos ou guias desenvolvidos,
difundindo experiências dentro da comunidade (18).
A partir da demanda de profissionais de ensino na área da saúde, foi percebida a
necessidade de se produzir peças cada vez mais customizadas para o caso de pacientes
específicos, trazendo também o máximo de realismo para o momento de aprendizado,
sem pôr em risco a saúde e bem estar do paciente. As tecnologias de modelagem virtual
e prototipagem 3D se encaixam perfeitamente às aplicações que exigem customização
com custos econômicos e em cronograma reduzidos (quando comparado aos métodos de
fabricação tradicionais). Surge então uma janela de oportunidade de transportar esses
processos de dentro dos laboratórios de pesquisa das universidades de ponta para o
mercado.
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CAPÍTULO 3 – INSATE: PROTOTIPANDO SAÚDE
A INSATE: Prototipando Saúde é uma startup2 de base tecnológica voltada ao
desenvolvimento de produtos customizados e customizáveis para apoio ao ensino, à
prática, ao planejamento e à execução de procedimentos na área da saúde. A utilização
de tecnologias de impressão, escaneamento e modelagem 3D nos permite propiciar
serviço de customização e produção ágil de produtos específicos para pacientes ou
procedimentos com o máximo de fidelidade anatômica e realismo.

3.1 Da Ideia à Startup
O projeto inicialmente surgiu motivado por uma demanda reprimida na área de
reabilitação estética de pacientes que passaram por cirurgias de remoção de tumores de
cabeça e pescoço (19). A Liga Norterriograndense Contra o Câncer opera anualmente
em torno de 40 casos desse tipo de tumor. No entanto, muitos dos pacientes que passam
por essa intervenção acabam ficando com certas mutilações. Essas mutilações podem ser
mascaradas pelo uso de próteses removíveis em silicone que reconstituem a estética, e a
autoestima, dos pacientes, entretanto, as próteses não são ofertadas pelo SUS há três
anos, e por ser um trabalho muito artesanal e artístico, têm custo elevado. Assim, é
comum que pacientes não recorram ao uso delas, por vezes desenvolvendo questões
emocionais causadas pela mudança repentina.
Propôs-se o uso de tecnologias de prototipagem rápida e modelagem 3D para
auxiliar o planejamento cirúrgico (criando modelos do paciente e seus tumores) e agilizar
e baratear o processo de confecção das próteses. No entanto, como resultado das
reuniões com cirurgiões e dentistas protesistas foi percebido que o maior gargalo não
estava nessa etapa do processo, uma vez que materiais muito caros e acabamento
artístico ainda seriam necessários, mas sim em conseguir fundos para subsidiar a oferta
de próteses para aqueles que não pudessem pagar por elas. O projeto sofreu então um
pivotamento, tornado-se uma agência de captação de fundos de diversas fontes a fim de
viabilizar a entrega de próteses aos pacientes em necessidade. Iniciaram-se reuniões com
uma nova equipe contando com outros mestrandos, seus orientadores e contadores, aos
poucos o foco do grupo foi redirecionado para uma agência de fomento de projetos, e a
INSATE foi descontinuada.

2

Segundo definição do SEBRAE, uma startup é um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócios
repetível e escalável, trabalhando em condições de extrema incerteza.
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Figura 01- Trajetória do projeto e previsões
Por um tempo o projeto permaneceu latente, até que começaram a surgir
solicitações por parte de profissionais da área da saúde para desenvolver modelos para
aulas e cursos, não satisfeitos com o baixo realismo e alto custo dos modelos disponíveis
no mercado. Assim foi identificada a demanda para estender o aspecto de planejamento
cirúrgico, parte menor da proposta inicial, ao desenvolvimento de modelos anatômicos
customizados para o segmento de educação e capacitação. Através de diversas reuniões e
discussões com o segmento de clientes, seguindo a metodologia do Design Thinking (20)
e trazendo o cliente para dentro do processo de desenvolvimento, uniu-se inovação,
saúde e tecnologia, surgindo a INSATE: Prototipando saúde. A Figura 01 demonstra a
progressão do projeto, tendo início na concepção do mesmo e de extendendo até algumas
projeções para o futuro.
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3.2 Parcerias
Para viabilizar e dar escalabilidade às suas ações, a INSATE visa aliar-se a
parceiros em múltiplos segmentos. Em um primeiro momento a startup se submete para
incubação na inPACTA, incubadora da Escola de Ciências e Tecnologia, UFRN. Essa
interação com a universidade se faz crucial no primeiro ano de empresa por permitir
usufruir da estrutura da UFRN, tanto laboratórios de prototipagem, para manufatura,
quanto os anatômicos, para referência e validação. Durante o processo de validação e
entrevistas foi desenvolvida parceria com o coordenador do Laboratório de Habilidades
Clínicas da UFRN, Professor José Luiz de Sousa Neto. O coordenador despertou
interesse em colaboração para aprimoramento de apetrecho desenvolvido dentro do
laboratório e submetido para patente pela UFRN e desenvolvimento de novos produtos.
Serão buscadas parcerias com laboratórios de imagens para trabalhar estratégias
conjuntas de marketing, e fornecimento de serviços com exclusividade ou
estabelecendo-se uma porcentagem de lucro ao laboratório por peça vendida. Ainda, foi
firmada parceria com a empresa Redelease, fornecedora de silicones para simular pele,
borrachas para moldes, plásticos e resinas, ganhando materiais e descontos em troca de
publicação de vídeos demonstrando a utilização dos materiais.

3.3 Produtos e Serviços
Em um mercado de alta competitividade para continuar relevantes, empresas
precisam criar barreiras de mercado para manter e aumentar sua clientela,
diferenciando-se dos concorrentes. Em se tratando de negócios centrados em produtos,
essa dificuldade cresce ainda mais, dado que concorrentes com mais recursos podem
rapidamente reproduzir os produtos de uma empresa menor e tirá-la do mercado. Assim,
a INSATE se estabelece como uma startup que entrega mais do que produtos, entrega
um serviço personalizado através de um processos e metodologias próprias. Os produtos
e serviços propostos se dividem em duas categorias: desenvolvimento de modelos e
simulação.

3.3.1 Serviços de Desenvolvimento de Modelos
As tecnologias de modelagem, escaneamento e impressão 3D possibilitam a
rápida confecção de modelos com alto nível de personalização. Assim, é ofertado o
serviço de desenvolvimento de modelos anatômicos customizados a partir de exames de
imagem e escaneamento 3D para o estudo de anatomia. Essas ferramentas podem ainda
ser utilizadas para o desenvolvimento de peças para o planejamento cirúrgico, ou ainda
guias para instrumentos em procedimentos de precisão. São comercializados tanto o
modelo impresso final, com diferentes níveis de acabamento, quanto o modelo virtual
para impressão e o serviço de desenvolvimento customizado de ambos.
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3.3.2 Preparação e Condução de Simulações
Unindo tecnologia e técnicas trazidas da indústria de efeitos especiais, a INSATE
desenvolve peças anatômicas, adereços, caracterizações em atores, além da condução de
simulações para a prática de procedimentos. Com enfoque em proporcionar aspecto e
texturas realistas, a prática de procedimentos como cirurgias e cuidados de feridas
especiais se torna mais verossímil. Essas réplicas sintéticas de órgãos, retalhos de pele,
ossos, etc. podem ser produzidas customizadas de forma a demonstrar características
específicas de uma enfermidade ou a anatomia de um paciente específico. São
comercializados acessórios, modelos, e além de o serviço de customização e
desenvolvimento das peças, a consultoria em condução de simulações.

3.4 Planejamento de Operação
3.4.1 Modelo de Negócio
O modelo de negócios da empresa se baseia no serviço de desenvolvimento de
modelos anatômicos customizados, para estudo de anatomia, planejamento e prática
cirúrgica e desenvolvimento de simulações. Para tal fim são oferecidas 3 linhas de
produtos, no que diz respeito ao seu acabamento e realismo. O nível "Básico" oferece
peças com acabamento mínimo, sem pintura além da coloração do material de
impressão. O nível de "Acabamento Artístico" oferece finalização com pintura simples,
indicando estruturas e tecidos em cores ilustrativas. O nível "Acabamento Realista"
oferece pintura realista e acabamento em materiais de aspecto e texturas realistas. A
precificação de cada nível será levantada em análise do custo dos materiais e do tempo
envolvido na finalização das peças. Acredita-se que os early adopters, primeiros clientes
a solicitar os serviços da empresa, serão estudantes e profissionais da área da saúde em
busca de capacitação. Posteriormente, com trabalho de divulgação, virá a adesão de
médicos buscando novos artefatos para auxiliar no tratamento de seus pacientes. O
Canvas de Modelo de Negócios (Business Model Canvas - BMC) é uma ferramenta
visual do Design Thinking que engloba esses e diversos outros aspectos do modelo de
negócio da empresa em uma única tela visando fácil compreensão. Na Figura 02 pode
ser visto o BMC desenvolvido para a INSATE.
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Figura 02 - Canvas de Modelo de Negócio

3.4.2 Estratégia de Penetração
A estratégia de penetração da empresa no mercado se dará em três etapas.
Inicialmente desenvolvendo projetos em parceria com early adopters, parceiros e
laboratórios na UFRN para definir processos e validar soluções. Inicialmente não serão
desenvolvidos projetos de guias cirúrgicos, dado que esses necessitam passar por
processo caro, longo e burocrático de certificação. A partir do momento em que dois
projetos de cada segmento forem executados com sucesso, será iniciada a segunda fase:
prospecção e venda para escolas locais de aperfeiçoamento ou técnicas em enfermagem,
devido à forte presença dessas instituições no mercado local. Pesquisa inicial identificou
em torno de 20 instituições de ensino do nicho. Parte da verba levantada na segunda
etapa financiará o início da terceira etapa: patrocínio de eventos na área da saúde. A
terceira etapa tem o propósito de ao mesmo tempo que apresenta a empresa ao mercado,
iniciando, também, a busca por parcerias com empresas de produtos médicos que
utilizam modelos anatômicos para treinamento e demonstração de seus produtos levando
os profissionais para outros países, podendo ser criada uma opção nacional para tais
eventos, reduzindo significativamente custos de tais empresas com transporte e
hospedagem. Ainda, a participação em eventos e cursos voltados para a capacitação de
profissionais da área da saúde demonstra para clientes em potencial como podem
usufruir dos produtos e serviços da INSATE.

3.4.3 Marketing
As ações de marketing serão focadas na divulgação dos produtos e serviços, além
de demonstrar aos possíveis clientes como utilizar a estrutura da empresa para atingir
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seus fins, criando demanda para serviços com os quais o segmento não tenha
familiaridade. Divulgação de material publicitário ocorrerá em lojas de materiais
médico-cirúrgicos, instituições de aperfeiçoamento, congressos e eventos de socialização
e discussão do estado da arte na área.
Eventos e cursos serão ministrados gratuitamente em parceria com palestrantes e
instituições de ensino, focando em alunos formandos, em aperfeiçoamento ou
capacitação para demonstrar a importância do planejamento de intervenções cirúrgicas,
por exemplo, e prática por simulação de procedimentos em geral. Ainda, peças
anatômicas serão doadas a professores de instituições de ensino, principalmente em
cursos de especialização particulares. Focando em profissionais que atuem tanto no eixo
acadêmico quanto no atendimento de pacientes, a empresa poderá demonstrar suas linhas
de serviços ofertados em ambas as áreas.
Por fim, em busca de conseguir divulgação na mídia com custo baixo, projetos
serão submetidos a eventos de negócios. Ainda serão buscadas parcerias para
capacitações e treinamentos juntamente com polícia, bombeiros, socorristas e
instituições de perícia criminalística.

3.4.4 Financeiro
Em seu primeiro ano de funcionamento a empresa estará inserida dentro da
incubadora inPACTA, utilizando a estrutura laboratorial da universidade para
desenvolver (laboratórios de prototipagem) e validar (laboratórios de anatomia,
Laboratório de Habilidades Clínicas e Hospital Universitário) os primeiros projetos.
No segundo ano será adquirida uma impressora da tecnologia de manufatura por
deposição de filamento de polímero fundido (Fused Deposition Manufacture - FDM)
nacional que custa aproximadamente R$ 6.000,00, a empresa se mudará para a
residência do sócio fundador e funcionará sob um CNPJ de MicroEmpreendedor
Individual (MEI). Até o fim do segundo ano todos os processos internos da empresa
devem estar consolidados em todas as linhas de produtos e serviços. No terceiro ano o
negócio será expandido para vendas em todo o território nacional e será contratado um
funcionário para auxiliar na viabilização dos projetos, que é permitido pela legislação
que rege o CNPJ MEI. Impressões que demandem mais definição do que a suportada
pela impressora possuída pela empresa serão desenvolvidas em parceria com empresas
de prototipagem.
No quarto ano a empresa será formalizada, se mudará para um espaço alugado,
serão contratados mais dois funcionários, e será analisada novamente a viabilidade e
necessidade de buscar investimento para aquisição de impressora e intensificação de
ações de divulgação. O investimento almejado é de R$ 150.000,00, divididos da seguinte
forma:
● R$ 100.000,00 - Impressora de alta precisão em resina
● R$ 50.000,00 - Marketing
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Inicialmente foi desenvolvido estudo do fluxo de caixa dos primeiros 4 anos,
juntamente com análise de custo de capital3 que levaram à decisão de não buscar
investimento para aquisição da impressora de alta precisão em resina, dado que os
primeiros anos da empresa não apresentariam rentabilidade superior ao custo de capital
(para avaliação completa, ver Apêndice B). Assim, o trajeto acima foi escolhido,
operando inicialmente com estrutura enxuta e utilizando-se do maquinário disponível
através da incubação e então adquirindo impressora de mais baixo custo quando
necessário, continuando a encomendar peças em maior definição de empresas parceiras
ou através da universidade sempre que necessário.

3.4.5 Jurídico
Será importante ter consultoria jurídica para a proteção da propriedade intelectual
desenvolvida pela empresa como resultado de seus processos inventivos, bem como
viabilizar processos de certificação dos processos e produtos juntamente com órgãos
como anvisa e inmetro quando necessário. Ainda é relevante atentar à necessidade de
conseguir termos de liberação de imagem quando utilizando exames feitos pelo paciente.
Suporte jurídico também será essencial em momentos de negociação de parcerias com
laboratórios de imagem, centros médicos e instituições de ensino.

3.5 Concorrentes
Os concorrentes identificados no mercado nacional foram lojas revendedoras e
empresas importadoras de modelos anatômicos fabricados em massa para a área da
saúde. No entanto tais entidades não oferecem os serviços de customização assim como
proposto pela INSATE, mantendo a lacuna no mercado na qual a empresa se insere e
abrindo espaço para conquista de market share.

3.6 Perspectivas de Longo Prazo
A fim de não perder relevância ou market share, é essencial para a startup
manter-se atualizada e em constante busca por evoluir seus produtos e serviços, ao passo
que explora novos segmentos de mercado. Assim estabelecem-se as seguintes vertentes a
ser exploradas quando houver recursos para se investir em novos projetos.

3.6.1 Laboratório Anatômico em Realidade Aumentada
Com base na dificuldade de se manter uma estrutura laboratorial cara, que
muitos centros de ensino não conseguem, e de os alunos acessarem os modelos para
estudo de acordo com sua necessidade, sem limitação de disponibilidade ou
horários de funcionamento dos laboratórios surge o projeto do anatômico virtual. O
3

Custo de capital é a taxa de rendimento esperada por um indivíduo mediante investimento de montante em
um negócio, ou ainda o custo da empresa associado ao investimento angariado.
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projeto consiste na disponibilização de material didático virtual em realidade
aumentada para estudo de anatomia e dissecação virtual. Monetização ocorrerá por meio
de venda de licenças de acesso para universidades e instituições de ensino, planos de
acesso individuais para alunos e aluguel e venda de equipamentos de realidade
aumentada. Tornando o estudo de anatomia laboratorial acessível de qualquer lugar,
permitindo interatividade com as peças.

3.6.2 Desenvolver Impressora de Órgãos para Simulação
Atualmente o processo de desenvolvimento de órgãos e tecidos para simulação
de procedimentos exige um longo processo, muitas vezes artesanal, passando por
escultura, moldagem e pintura em diversos materiais para garantir realismo da peça final.
A fim de simplificar e agilizar ainda mais o processo busca-se desenvolver impressora
3D que trabalhe diretamente com materiais como silicone e gelatina para imprimir
modelos realistas pronto para o uso.

3.6.3 Desenvolver próteses Internas e Externas em Materiais Biocompatíveis
Com a empresa madura e rentável poderá buscar dar início ao processo de
certificação junto a ANVISA de seus equipamentos e processos para que seja possível
produzir peças que vão em contato com o corpo humano. Imprimindo moldes flexíveis
que permitam a confecção de peças em diferentes materiais biocompatíveis e que possam
passar por processo de esterilização. Ainda a impressão do molde permite simplificar o
procedimento de certificação. Ainda, será necessário avaliar o mercado nacional para
avaliar a demanda por esse tipo de próteses e as barreiras de mercado impostas por
competidores maiores. Projeto pode ser desenvolvido em parceria público-privada,
captando verba e utilizando estrutura de laboratórios e universitários para
desenvolvimento da tecnologia e validação em animais e posteriormente em humanos.

3.6.4 Desenvolver Impressora de Tecidos Biológicos
Para seguir nessa área, que exige nível de investimento muito alto, será
necessário buscar parcerias junto a centros de pesquisa de alto nível. Com base em
know-how consolidado nas tecnologias de impressão 3D, a INSATE visa combinar seus
esforços com os de centros de pesquisa e desenvolvimento para concretizar um produto
nessa linha.

3.7 Tração da Tecnologia
A INSATE: Prototipando Saúde tem forte aderência ao mercado por se tratar de
uma startup embasada em duas áreas que estão em forte crescimento econômico:
tecnologias de prototipagem e a área da saúde. De acordo com levantamento realizado
pela empresa de inteligência de mercado International Data Corporation (IDC) prevê
um crescimento mundial de 22,8% para a área de a e impressão 3D até 2020, chegando a
um faturamento de 28,9 bilhões de dólares. O segundo maior nicho dentro da área de
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impressão 3D, o estudo relata, serão as aplicações na área da saúde, faturando sozinho
3,1 bilhões de dólares. Ainda de acordo com o relatório, aplicações como impressão
dental e impressão de próteses médicas têm crescimento previsto de em torno de 15% e
13%, respectivamente, até 2020 (21,22). Por estar tecnologicamente embasada e
conceitualmente localizada na interseção das duas áreas citadas, a INSATE tem grande
perspectiva de crescimento.
Ainda, a aderência da startup ao mercado se faz clara por seu surgimento ocorrer
em decorrência de um forte demand pull4 de profissionais da área da saúde, segmento de
clientes almejado. Assim, para ter uma máxima compreensão de como lidam com o
problema e como melhor desenvolver soluções que se alinhem ao máximo com o que de
fato consomem, esses profissionais foram trazidos para dentro do processo de desenho
dos serviços. Por fim, a característica de seus produtos serem fortemente dependentes de
serviços com alto grau de personalização, faz com que os produtos não percam
relevância com o passar dos ciclos de inovação, e impõe barreiras à ação de
concorrentes.

3.8 Validação da Tecnologia
3.8.1 Entrevistas de Validação
Para validar a existência do problema, foram feitas reuniões e entrevistas com
diversos profissionais da área da saúde, dentre os quais cirurgiões dentistas, médicos
cirurgiões, de diferentes especialidades, e enfermeiras. Todos ressaltaram a importância
da prática de procedimentos para promover os melhores resultados no cuidado com o
paciente. Seja para estar preparado para intercorrências, seja para aprimorar ou
desenvolver novas técnicas, a simulação foi recebida, principalmente dentre os
cirurgiões, como parte importante do processo de preparação para procedimentos.
Enquanto alguns tipos de procedimento simples e em regiões que representem menos
risco à vida do paciente permitam que novas técnicas sejam testadas durante sua
execução, alguns mais complexos ou em regiões delicadas precisam ser ensaiados antes
de abrir-se o paciente. Foram citados exemplos como cirurgias laparoscópicas,
oncológicas, de transplantes, pacientes com variações anatômicas e especialmente
cirurgias que envolvam equipes que se revezem ou interdisciplinares. O ambiente de
simulação possibilita a criação de cenários críticos e o tempo para encontrar rotas para
contorná-los caso aconteçam. Ainda possibilitando que residentes desenvolvam
habilidades com instrumentos e métodos pouco intuitivos sem apresentar risco ao
paciente. Foi registrada também a dificuldade em obter peças realistas para tal fim. A
partir dessas entrevistas de validação foram desenvolvidos os canvas de proposta de
valor vistos no Apêndice A.

4

Termo arremete ao desenvolvimento de uma solução promovido e impulsionado por uma demanda no
mercado.
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3.8.2 Mínimo Produto Viável
O Mínimo Produto Viável (Minimum Viable Product - MVP) representa um
produto com recursos básicos, somente o suficiente para demonstrar a proposta de valor
ao cliente e permitir feedback para o desenvolvimento do produto (23). O primeiro MVP
da INSATE foi o conjunto de placas visto na Figura 03, ilustrando cortes histológicos da
progressão de uma úlcera por pressão, desenvolvido para a Professora Julianny Barreto,
especialista em enfermagem dermatológica. As 7 peças foram desenvolvidas ao longo de
duas semanas, utilizando-se métodos tradicionais de escultura, moldagem, replicação em
resina e pintura manual. A cliente buscou a startup por não encontrar modelos que
ilustrassem a progressão no mercado, alegando que o entendimento das diferentes etapas
da ferida permite que os profissionais aprendam a identificação nos estágios mais iniciais
evitando os danos vistos nos estágios finais. A partir deste projeto pôde-se validar por
retorno da cliente que as peças satisfatoriamente atenderam à necessidade de demonstrar
de forma material, o que antes estava somente em fotos e ilustrações. Ainda trazendo o
benefício de ter um material didático único e assim diferenciar seu curso de demais
capacitações.

Figura 03 - Material ilustrando cortes histológicos de úlceras por pressão
A cliente ainda alegou que sente falta de peças mais realistas, que ilustrem de
forma fiel o que seus alunos iriam encontrar em seus pacientes, constatando ainda que os
kits para tal fim disponíveis no mercado são extremamente caros, e não têm realismo o
suficiente. Assim, solicitou os serviços da startup novamente, desta vez para o
desenvolvimento de um modelo de pé acometido por uma série de lesões. Foi sugerida a
criação de um único pé com partes intercambiáveis (Figura 04 e 05), onde estariam as
lesões que desejasse ilustrar. Assim, o uso de materiais realistas e mais caros pode ser
limitado às regiões de interesse. Utilizando um modelo digital obtido gratuitamente
como base, em um dia a escultura principal foi finalizada e em um dia foi impressa.
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Após impressão da peça apenas as próteses simulando as feridas serão esculpidas
manualmente. Embora ainda não terminado, este projeto já viabiliza a validação do
processo proposto, demonstrando a redução significativa na duração do processo e no
custo, quando comparado ao rito tradicional de produção com adequação à série de
restrições estabelecidas pela cliente. Enquanto as 3 peças foram produzidas em 2 dias
custando um total de R$ 13,00 em materiais usando o maquinário da universidade, para
imprimir fora da universidade custaria em torno de R$ 100,00 pelo material e trabalho, e
uma produção tradicional mais artesanal levaria em torno de uma semana de trabalho e
custaria aproximadamente R$ 150,00 somente de materiais. Custos adicionais com
impressão são dispensados por usar maquinário disponível através da incubadora. Em
um segundo momento haverá a necessidade de se adquirir maquinário próprio, no
entanto investimento ainda se justifica pela considerável redução no volume de horas de
trabalho artístico exigido.

Figura 04 - Modelo virtual de pé para curso de capacitação em enfermagem

Figura 05 - Impressão de modelo de pé para curso de capacitação em
enfermagem
A fim de validar a proposta de Simulações foi desenvolvida a prótese que pode
ser vista na Figura 06. Enquanto a prótese em questão tem propósitos estéticos, a mesma
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técnica pode ser utilizada para desenvolver alternativas para a prática de punção venosa;
diversas técnicas de sutura; limpeza, cuidado e curativos em queimaduras, úlceras, etc.
Mostrada a uma série de profissionais da saúde pôde ser levantado que além do
aprendizado obtido pela interação dos alunos com manequins e cadáveres, é importante
que esses sejam imersos em uma situação mais próxima da realidade do seu dia-a-dia da
profissão. Os entrevistados ressaltaram a importância de o aluno interagir com um
paciente que tenham receio de machucar, que fique inquieto, faça perguntas, demonstre
sentir dor, com os quais possam ter empatia. Através dessas conversas estabeleceu-se
uma parceria entre a startup e o Professor José Luiz de Souza do curso de Medicina da
UFRN, especialista em cirurgia videolaparoscópica. Utilizando seus residentes para
validação e retroalimentação do processo de desenvolvimento vamos criar um modelo
para prática e desenvolvimento de habilidades com instrumentos e vídeo para esse tipo
de intervenção cirúrgica.

Figura 06 - Prótese de lesão em silicone para validação e demonstração
Ainda, foi colocada online a página da startup (Figura 07), disponível
temporariamente no endereço www.matheuspetrovich.esy.es/mestrado. A página
apresenta a empresa, seus produtos e serviços, e permite contato de potenciais clientes
para solicitar informações ou orçamentos.

24

Figura 07 - Página web (www.matheuspetrovich.esy .es/insate )
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CAPÍTULO 4 – TRAJETÓRIA DO GESTOR DA INOVAÇÃO E DA
INFORMAÇÃO (CInO - Chief Innovation Officer)
A ideação e desenvolvimento inicial do projeto ocorreram em parceria com uma
startup de tecnologia, partindo de um conjunto de habilidades técnicas e artísticas do
mestrando e da identificação de uma janela de oportunidade. Após uma série de reuniões
em um grupo com outros discentes, docentes do programa e colaboradores externos, o
projeto começou a se distanciar da proposta inicial. O grupo de trabalho começou a
crescer e o foco das reuniões começou a se direcionar a uma nova proposta de agência de
fomento de projetos. Identificando uma redução significativa em sua atuação no
desenvolvimento e condução do projeto, foi preferido por parte do discente o
afastamento e a busca por novas perspectivas que pudessem propiciar maiores
aprendizados através da prática como gestor de inovação. Assim o mestrando se engajou
em projetos e experiências paralelas ao programa. Colaborando com colegas do PPgCTI,
discutindo possibilidades com empreendedores locais, prestando consultoria a
microempresas e interagindo com a comunidade empreendedora local, foi buscado
enriquecimento e aprendizado de fontes e formas diversas. Essa trajetória está
esquematizada na Figura 08.
Ainda no primeiro semestre do programa participou do Grand Prix de Inovação
do Senai, evento de imersão voltado para a criação de soluções inovadoras para a
indústria. Como um membro da academia, atuando através de uma entidade pública, em
prol da indústria, essa experiência pôs em prática a teoria fundamental da inovação
movimentando a hélice tripla local. Foi um evento extremamente desafiador e
enriquecedor, por permitir trabalhar problemas e demandas reais da indústria local
buscando soluções fora da caixa. Nesse evento pôde-se aprender sobre como a academia,
o governo e a indústria podem colaborar, e quando o fazem, como ideias fluem e se
complementam dentre os integrantes dos diferentes ramos da sociedade.
O mestrando ainda participou de competições imersivas de empreendedorismo
juntamente com colegas de mestrado. No "Ideation: Sua Ideia na Prática", o grupo
ganhou o primeiro lugar com um protótipo de babá eletrônica vestível para bebês. O
produto foi desenvolvido a partir de imersões na situação problema e validação com
potenciais clientes e parceiros, montando-se múltiplos canvas tendo em mente sempre a
viabilidade mercadológica do produto. Como prêmio ganhou-se a pré-incubação do
projeto na Empreende, Incubadora da Universidade Potiguar. Estar no ambiente de
incubação promovido pelo Empreende foi engrandecedor para o grupo, não somente
pelos cursos e pelas trocas com outros empreendedores e seus projetos, mas pelo
estímulo constante de mentores e coordenadores, passando experiências e incentivando a
manter o projeto em constante desenvolvimento.
Em seguida o grupo participou de um Startup Weekend, desenvolvendo um
dispositivo para auxiliar no diagnóstico de câncer e outras doenças cutâneas. Ganhamos
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o segundo lugar, dentre os prêmios um incentivo para patenteamento do produto, o que
nos levou, a reconhecer a importância do registro de propriedade intelectual. O produto
ainda foi apresentado em evento da incubadora inPACTA para professor da University of
Flórida e também foi selecionado para aceleração no Inovativa Brasil.
O mesmo grupo de trabalho das competições acima citadas começou a trabalhar
em um projeto antigo de alguns integrantes. Tal projeto foi inscrito na competição
transdisciplinar BeDream, sendo selecionado para uma aceleração em São Paulo, onde o
mestrando, juntamente com a idealizadora do projeto, representou a equipe. No decorrer
da aceleração foi promovido o contato com diversos empreendedores, mentores, projetos
inovadores de diversas áreas, desde projeto pessoais e sociais até produtos como o
proposto pela equipe. O projeto foi trabalhado dentro do formato de design sprints5,
enxugando tempo de desenvolvimento e trazendo os clientes para dentro do processo.
Aprendemos também a importância do registro do processo criativo e seu
compartilhamento para incentivar a cultura, e aprimorar o seu processo de inovação
trazendo mais pessoas para dentro dele. Ainda na estrutura de design sprint o mestrando
foi convidado por um colega do mestrado para integrar o grupo interdisciplinar de
desenvolvimento de um projeto externo ao Mestrado Profissional em Ciências,
Tecnologia e Inovação. A experiência permitiu interação com áreas novas como
psicologia e o uso de experiências de atuação na área de tecnologia e em processos de
contratação para engrandecer a imersão e trazer um novo olhar para o grupo sobre a
problemática abordada.
No entanto não é possível ser gestor de inovação sem compreensão do que é de
fato o papel do gestor em uma empresa. Assim, ainda que desde a graduação o
mestrando esteve imerso em empreendedorismo, foi percebida a necessidade de
aproximar-se de uma empresa estabelecida no mercado e experienciar seu dia-a-dia. Foi
assumido o papel de Consultor em Gestão na Originale Gelateria, microempresa local
onde ocorreu o estágio gestor. Inicialmente observou-se o funcionamento da empresa,
entendendo o que cada sócia fazia e como era a dinâmica da empresa. A literatura
apresenta o empreendedorismo e a inovação de forma estruturada e documentada, no
entanto, foi percebido que ali não existia tal organização, e sim uma Inovação de
Subsistência: a tentativa de fazer algo novo para se manter relevante no mercado, sem
empenhar os recursos necessários para analisar a fundo a viabilidade das propostas.
Fazendo desde supervisão de arte de embalagens até planilhas de retorno de investimento
e a viabilidade de novos negócios, pôde-se entender um pouco do funcionamento da
empresa, tentando estruturar um pouco o seu processo de inovação.

5

Processo ágil de desenvolvimento de projetos concebido pela Google Ventures que propõe o design em
grupo se reunindo 5 dias consecutivos e passando cada dia por uma das etapas de imersão, divergência,
convergência, prototipagem e validação.
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Figura 08 - Trajetória do Mestrando
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CAPÍTULO 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente dissertação apresentou a identificação de uma situação-problema e o
desenvolvimento da startup INSATE: Prototipando Saúde, embasada na utilização de
tecnologias de prototipagem rápida em prol de trazer benefícios sócio-econômicos à área
da saúde. Foram demonstrados os processos de ideação, desenvolvimento e validação
das soluções propostas, o modelo de negócios dentro do qual a solução se torna
mercadologicamente viável, e o processo de amadurecimento do gestor no decorrer do
mestrado. Assim, a partir de um planejamento de estratégias de inovação, marketing,
gestão financeira, gestão da propriedade intelectual e transferência de tecnologia foi
descrita a estrutura para transformar ciência em negócio.
Partindo de pesquisas, publicações acadêmicas e do processo de validação com
clientes pôde-se identificar que a lacuna, na qual tenta se inserir a startup, existe. Ainda,
as soluções propostas têm aderência ao mercado e existem perspectivas de crescimento e
desenvolvimento de novas linhas de serviços que façam com que a empresa seja
sustentável e mantenha sua relevância no futuro.
No entanto, uma vez que em um cenário de inovação nada é estático, a evolução
e adaptação da empresa, seus serviços, produtos e gestores continua com cada cliente e
com cada entrega. Ainda se faz imprescindível uma constante análise do mercado
vigente servindo como realimentação do processo de inovação, buscando-se sempre uma
maior aderência ao mercado em que se insere, e novos mercados a explorar.
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APÊNDICE A
I - Canvas Proposta de Valor
O Canvas de Proposta de Valor é um método do Design Thinking para conectar
um grupo de pessoas com um certo problema, e uma proposta de valor de solução. O
sub-canvas de segmento de cliente tem o propósito de identificar como um indivíduo
interage com um certo problema em seu dia a dia (tarefas), quais são os incômodos que
ele tem (dores) e quais seriam benefícios esperados (ganhos). Já o sub-canvas de
proposta de valor visa demonstrar como a proposta de valor (produtos e serviços)
ameniza os incômodos (redutor de dores) do segmento de cliente e como gera benefícios
(geradores de ganhos). Nas Figuras 09, 10, 11, 12 abaixo pode-se ver os Canvas de
Proposta de Valor que deram vida à INSATE.

Figura 09 - Canvas de Segmento de Cliente I
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Figura 10 - Canvas de Proposta de Valor I.I

Figura 11 - Canvas de Proposta de Valor I.II
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Figura 12 - Canvas de Proposta de Valor I.III

Figura 13 - Canvas de Cliente II
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Figura 14 - Canvas de Proposta de Valor II.I
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APÊNDICE B
O fluxo de caixa é um indicador utilizado para acompanhar as movimentações
financeiras de uma empresa ao longo de certo período de tempo. No entanto, no
momento inicial esse indicador pode ser gerado a partir de projeções e estimativas para
auxiliar na análise de viabilidade. Na Tabela 01 criou-se uma simulação de
movimentação a partir de um cenário realista de operação da empresa nos primeiros
quatro anos. Considerando-se custo de 20% com materiais de consumo e impressão, 15%
com impostos, R$1.500,00/mês por funcionário, aluguel na faixa de R$500,00/mês e em
torno de R$300,00/mês com energia elétrica e internet. A partir do volume de projetos
que uma pessoa é capaz de entregar por mês, da projeção de progressão da complexidade
dos projetos e do aumento da quantidade de funcionários, foi previsto um cenário onde
sejam desenvolvidos em média 6 projetos por mês. Ainda, considerando um preço médio
de R$ 500,00 no primeiro ano, R$ 550,00 no segundo, R$ 600,00 no terceiro e R$
650,00 no quarto ano, essa progressão se dando pelo aumento da complexidade e escopo
dos projetos tomados. No segundo ano seria contratado um funcionário e mais um no
terceiro.
A partir das considerações feitas acima foi montada a Tabela 01 e pôde-se chegar
aos fluxos de caixa positivos de R$ 21.450,00 para o primeiro ano, R$ 26.400,00 no
segundo ano, R$ 26.180,00 arrecadados no terceiro e R$ 35.420,00 no quarto.
O Valor Presente Líquido (VPL) é um indicador que desconta valores futuros
trazendo-os para a data de hoje, por uma taxa correspondente ao rendimento mínimo
esperado pelo credor ou pela empresa (custo de capital), a fim de avaliar a viabilidade do
investimento. Caso o valor descontado do fluxo de caixa dos anos avaliados for igual ou
superior ao montante a ser investido, significa que a empresa é um investimento tão
rentável quanto a taxa esperada, ou mais. No caso de o VPL ser menor que a quantia do
investimento, significa dizer que no tempo determinado, a empresa não foi tão rentável
quanto a taxa esperada, assim, seria mais rentável investir o dinheiro em outro local.
A Tabela 02 demonstra essa segunda situação. Foi estabelecido um custo de
capital de 1,11% ao mês, usando como base a taxa de júros Selic média mensal entre
janeiro e julho de 2017, 0,91%, somada à média mensal da inflação nesse mesmo
período, 0,2% como visto na Tabela 03 (24,25). Assim, em quatro anos o VPL foi de R$
89.891,49, inferior ao montante de R$ 150.000,00 buscado, demonstrando assim, não ser
uma fase rentável o suficiente do negócio para justificar o investimento.
Manipulando dados de demanda, assumindo não somente que haverá uma
demanda inicial alta no mercado, mas também que os processos de produção estarão
consolidados o suficiente para que possam ser ensinados a um número maior de
funcionários, foi criado o cenário que pode ser visto na Tabela 04. Contando com dois
funcionários no primeiro ano, três no segundo e quatro do terceiro em diante para dar
conta da demanda, cada funcionário entregando 6 projetos por mês, em média. Embora
a análise do VPL ainda demonstre que o investimento se mantém inviável em quatro
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anos, podemos ver que se aproxima mais do ponto de inflexão do que o primeiro cenário
proposto, resultando em um VPL de R$ 120.044,33 ao fim do quarto ano.
Um terceiro cenário foi criado na Tabela 05, além do aumento de demanda
considerado no segundo cenário, a projeção de ticket médio foi refeito, projetando um
ajuste mensal a uma taxa de 0,2% referente à inflação (valor obtido da Tabela 01), e
incluindo um aumento de 10% no preço médio por projeto, em razão do aumento de
complexidade dos projetos com o passar do tempo. Por fim, com esse cenário o
investimento se torna viável dentro do prazo de quatro anos analisado. No entanto o
cenário não é visto como realista, especialmente no que diz respeito à demanda inicial,
assim foi escolhido não optar pelo investimento inicial e utilizar da estrutura descrita no
tópico 3.4.4.
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Tabela 01 - Fluxo de caixa quatro anos
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Mês

Selic

IPCA

Janeiro/2017
Fevereiro/2017
Março/2017
Abril/2017
Maio/2017
Junho/2017
Julho/2017
Média

1,09%
0,87%
1,05%
0,79%
0,93%
0,81%
0,80%
0,91%

0,38%
0,33%
0,25%
0,14%
0,31%
-0,23%
0,24%
0,20%

Tabela 02 - Média Selic e IPCA
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Tabela 03 - Investimento vs. Valor Presente Líquido do fluxo de caixa: cenário 1
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Tabela 04 - Investimento vs. Valor Presente Líquido do fluxo de caixa: cenário 2
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Tabela 05 - Investimento vs. Valor Presente Líquido do fluxo de caixa: cenário 3

