PROGRAMA DE

INOVAÇÃO
Governança e busca ativa por inovações

A TECHTOOLS HEALTH INNOVATION TEM SOLUÇÕES PARA APOIAR
A ACELERAÇÃO DE INOVAÇÃO EM SUA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE

O Programa de Inovação da techtools health innovation
é voltado para instituições que desejam se aproximar
do ecossistema de inovação e das startups de saúde,
abrindo as portas para o desenvolvimento científico
e tecnológico ou ainda a testagem de novas soluções.

Atuamos com startups e empresas de
diferentes níveis, de acordo com os objetivos
de negócio de cada hospital com busca ativa
das melhores soluções.
Também levamos as inovações desenvolvidas
pela organização ao mercado, conectando-as
em mais de 2 mil hospitais no Brasil.

Governança
Para dimensionar metas quantitativas e
qualitativas de inovação, ciclos, direcionadores,
níveis de maturidade a serem tratados,
financiabilidade e meios de financiamento do
processo de inovação, suporte a governança,
conexões com os principais centros de pesquisa
e desenvolvimento tecnológicos do mundo,
organizando a relação com áreas de inovação,
negócios e investimentos de diversos países
através de órgãos de governo e acadêmicos.

Metodologia proprietária

para inovação em saúde
> Instauração de um Comitê Executivo
de Inovação para envolver parceiros,
empreendedores, startups, cientistas
corporações do Brasil ou exterior, que
queiram validar sua solução de saúde
> Planejamento do Programa
de inovação
- Conhecimento metodológico
- Criação do kit comercial
- Captação de parcerias e alianças
- Captação de parceiros de inovação.
- Montagem do pipeline de projetos
contemplando os ativos previstos

> Execução – damos suporte no
lançamento, ficamos à frente do
chamamento das startups e seleção
das melhores inovações.
Oferecemos a mentoria em conjunto com a
instituição, de acordo com as regras do edital.
> Avaliação de desempenho das startups,
com base nas melhores práticas de
governança para quantificar (valuation)
as soluções testadas

Confira como a entrega
para startups e soluções
inovadoras podem agregar
valor à sua instituição
de saúde com a nossa
expertise de mercado:

> Tradução e adaptação (tropicalização)
da solução para entrada no mercado brasileiro
> Planejamento orçamentário de ida a mercado
> Suporte na homologação junto à Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
> Estudo sobre a viabilidade de
importação x fabricação ou montagem local
> Distribuição comercial

Diferentes formatos de aceleração para as
startups poderão ser adaptados de acordo
com cada objetivo de negócio e detalhes
de composição do edital.

Aceleração online
O Programa de Inovação pode ser desenvolvido
independente se da instituição ter um espaço físico

Confira como podem ser as etapas de

um programa completo
Fase 1 – Estruturação
> Compartilhamento de conhecimento
metodológico
> Criação do kit comercial para o programa de
inovação em estágio inicial (semente e anjo)
> Captação de parcerias e alianças
> Captação de parceiros de inovação

Fase 2 – Operação
> Criação do kit comercial dos programas
de estágio operacional e sustentação
> Continuidade da captação do programa
de inovação em estágio inicial
> Início da implantação dos programas
em estágio operacional e sustentação
> Montagem do pipeline de projetos

Fase 3 – Recorrência

Ciclos anuais e expansão do ecossistema

> Metodologia completa
> 4 Programas definidos (espaço de inovação, programa de inovação em estágio inicial,
programa em estágio operacional e programa de sustentação)
> Recursos deverão ser empregados para garantir o funcionamento do ecossistema e também
para expandi-lo local, regional e globalmente

Converse com nosso time
para iniciar um Programa
de Inovação em seu hospital
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