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RESUMO 

Este trabalho baseia-se na minha experiência como um dos fundadores da Oxiot, startup que 

monitora consumo de oxigênio medicinal por paciente via Internet das Coisas. O problema de 

pesquisa é “Como desenvolvemos uma startup de hardware em saúde no Brasil do hackathon 

ao primeiro cliente”, que se desdobra em três perguntas sobre a literatura de startups de 

hardware, a trajetória da Oxiot e suas contribuições. Este estudo é de natureza longitudinal e 

compreende de setembro de 2015 a agosto de 2017. O método utilizado foi o de Pesquisa-Ação, 

estruturado em 4 Ciclos, compostos por "Planejar", "Agir & Observar" e "Refletir". Os 

procedimentos de pesquisa se baseiam em Process Studies. Os dados soft e hard coletados são 

dispostos em Narrativa Estratégia e Visual Mapping, e analisados quantitativa e 

qualitativamente. Buscou-se neutralizar a tendência de parcialidade do pesquisador pela 

ponderação com terceiros. Foi realizada pesquisa bibliográfica na Web of Science, Google 

Acadêmico e Google. Foram triadas 247 obras, das quais, 8 selecionadas, às quais duas 

adicionadas por indicação ao autor. Das 10 totais analisadas, 3 classificam-se como Modelos 

de desenvolvimento de startup; 4, como Modelos de desenvolvimento de Modelos de Negócio; 

e 3, como Modelos de Referências para startups de hardware. Concluiu-se não haver um 

Modelo específico para startup de hardware, apesar de haver conceitos aplicáveis na literatura 

geral. A formatação do produto e do Modelo de negócios foi estimulada por 36 eventos, 

majoritariamente relacionados aos subcomponentes Sistema de Gestão e de Inovação Aberta. 

O comparativo entre a experiência da Oxiot e 5 literaturas resultou em 66 pontos; sendo 30 

confirmações e 36 contribuições; sumarizados no Manifesto Oxiot, que declara as lições 

aprendidas em Sistema de Gestão e em cinco Estratégias Funcionais. Adicionalmente, foram 

elencadas 7 contribuições à prática, como ferramentas de gestão e técnicas de investimento, 

incluindo Modalidades de Investimento Corporação-Startups; e desenvolvidos dois cases, um 

sobre a atuação da GE Ventures, e outro, como caso de ensino, sobre valuation e investimento 

em startups early stage. Conclui-se que este trabalho cumpriu seu propósito e trouxe resultados 

além do escopo inicial, contribuindo à prática, teoria e ensino de empreendedorismo. Sugere-

se que as “estratégias funcionais” possam ser o elemento conciliador faltante entre Modelos de 

desenvolvimento de startups, práticas em hardware e estratégia; e estas podem embasar uma 

literatura específica para hardware. Hipótese que fica como sugestão de pesquisa futura. 

 

Palavras-chave 

Empreendedorismo. Hardware startup. Internet das coisas. Modelo de negócios. Lean Startup.  



 

 

ABSTRATCT 

This work is based in my experience as one of the founders of Oxiot, startup that monitors 

medical oxygen consumption per patient trough Internet of Things. The research problem is 

“how we developed a hardware startup in Brazil since the Hackathon to the first client”, which 

unfolds in three questions about the hardware startups literature, Oxiot journey and its 

contributions. This is a longitudinal study conduct from September 2015 to August 2017. The 

method employed is Action Research, structured in four cycles, composed by “Plan”, “Act & 

Observe” and “Reflect”. The research procedures are based on Process Studies. The hard and 

soft data collected is displayed using Strategy Narrative and Visual Mapping, and then 

analyzed quantitatively and qualitatively. It was sought to neutralize the tendency of the 

researcher's partiality by weighting with third parties. A bibliographic search was conducted 

in the Web of Science, Google Scholar and Google. 247 works were screened, of which 8 were 

selected, to which two were added by indication to the author. Of the total 10 analyzed, 3 were 

classified as Startup Development Models; 4, such as Business Model Development Models; 

and 3, as Reference Models for Hardware Startups. It was concluded that there is no specific 

model for hardware startup, although there are applicable concepts from the general literature. 

The product and the business model formation were stimulated by 36 events, mostly related to 

the Management System and Open Innovation Subcomponents of the Business Model. The 

comparison between the Oxiot experience and 5 literatures resulted in 66 notes; being 30 

confirmations and 36 contributions; which were summarized in the Oxiot Manifesto, which 

states the lessons learned in Management System and in five Functional Strategies. In addition, 

7 contributions to the practice were listed, such as management tools and investment 

techniques, including Corporation-Startups Investment Models; and two cases were developed, 

one about GE Ventures actuation, and another, as a study case, about valuation and investment 

in early stage startups based on real events. It is concluded that this work fulfilled its purpose 

and brought results beyond the initial scope, contributing to the practice, theory and teaching 

of entrepreneurship. It is suggested that "functional strategies" could be the conciliatory 

element missing between startup development models, hardware practices and strategic 

management; and they could be the base for a specific hardware startup literature. Hypotheses 

that stands as a suggestion of future research. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta seção apresenta o contexto em que o trabalho está relacionado, o relato da 

experiência do autor com a Oxiot, o problema e questões de pesquisa, o objetivo geral e 

específico, a justificativa e a estrutura de trabalho. 

 

 CONTEXTO 

 

“Hardware is Hard”. Uma expressão recorrente para tratar startups que desenvolvem 

produtos físicos, cujos desafios de financiamento e desenvolvimento tornam-se mais 

complexos se comparados aos de um projeto embasado puramente em software, e aos 

quais se somam particularidades de produção, logística, escala, tarifas, propriedade 

intelectual, certificação e regulação (DiResta & Vinyard, The Hardware Startup: building 

your product, business and brand, 2015). 

 

Este cenário pode se tornar mais complicado no Brasil, devido a dificuldades de acesso a 

ferramentas e técnicas para prototipagem, de recrutamento de profissionais especializados 

em hardware, e de financiamento de um projeto que tende a ser mais intensivo em capital, 

como os de produto físico (Startupi, 2016). 

 

Tais fatores podem ser ainda mais difíceis em Saúde, o que reflete em maior custo de 

capital no setor. Segundo (Damodaran, 2017), o Custo Médio Ponderado do Capital 

(WACC) para empresas do setor de Heathcare Information and Technology de Heathcare 

foi de 11,38% a.a. em mercados emergentes em janeiro de 2017, 0,6 pontos percentuais 

(p.p) acima da média dentre 94 setores. 

 

Por outro lado, o setor atrai cada vez mais capital por seu retorno acima da média. De 

acordo com (Damodaran, 2017) o Múltiplo de Saída para empresas de Heathcare 

Information and Technology foi de 9,40 vezes a receita em mercados emergentes em 

janeiro de 2017, quatro vezes maior que a média de 2,29 dentre 94 setores. 
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Neste contexto, 2016 foi um ano de recorde em Digital Health Funding. Segundo a 

(StartUp Health, 2016), foram aportados cerca de US$ 8 Bilhões em mais de 500 

companhias no mundo, valor 34% maior que em 2015 e 7 vezes maior que em 2010! 

 

O relatório também registrou 585 rodadas de investimento, cuja maioria foi early stage; 

bem como, a participação de 900 investidores únicos, incluindo corporações da lista 

Fortune 500.É o caso, por exemplo, da General Electric, que por meio da GE Ventures, 

realizou 18 aportes em 2016, tornando-se a investidora mais ativa no período. 

 

E a multinacional americana não está sozinha. Em 2015, corporações aportaram US$ 5,3 

Bilhões em 766 investimentos nos EUA, participando de 56% mais rodadas e investindo 

cerca de três vezes mais que em 2010 (PwC & NVCA, 2016). Ainda que o Corporate 

Venture Capital continue crescendo, as corporações estão desenvolvendo novos Modelos 

de interação com startups, com governança simplificada, visando engajar com maior 

número de startups em menor período, favorecendo a competitividade em um ambiente 

potencialmente disruptivo (Weiblen & Chesbrough, 2015) 

 

Alguns fatos corroboram com a busca de maior agilidade na aproximação. Primeiro, 

precisa-se de cada vez menos tempo para se construir uma grande empresa. A Dell contou 

9 anos até atingir US$ 1 Bi de receita em 1992, ao passo que o Groupon levou 2 anos para 

alcançar o mesmo marco em 2010 (Bonzom & Netessine, 2016). Ainda, novas entrantes 

podem rapidamente destituir corporações estabelecidas. A história é rica destes casos. Em 

um deles, a Blockbuster declinou de comprar a Netflix por US$ 50 milhões no ano 

2000.Cinco anos depois, a gigante pedira falência (Bloomberg, 2010) enquanto a startup 

recusada valia US$ 32,9 Bilhões (Business Insider, 2015). 

 

Estes fatores são parte de um cenário que estimulou 262 das 500 maiores corporações de 

capital aberto do mundo, segundo o ranque Forbes Global 500, a se relacionar com 

startups por pelo menos uma modalidade; sendo “Corporate Venture Capital”, a mais 

comum, representando 62,6% dos casos, e seguido por “Competição de startups” com 

29% e “Aceleradoras e incubadoras” com 24,4% (Bonzom & Netessine, 2016). 

 

Dentre eventos, como as Competições de startups, encontram-se os Hackathons (Bonzom 

& Netessine, 2016). E foi em um destes, no primeiro Hackathon em Saúde no Brasil, 
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promovido pela GE Healthcare em setembro de 2015 (SaudeBusiness, 2015), que a 

história centenária começada por Thomas Edison encontrou, e mudou, em um final de 

semana, a de outro Edson, a minha, o autor deste estudo.  
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 PROBLEMA E QUESTÕES DE PESQUISA 

 

Com base no contexto apresentado, é proposto o seguinte problema de pesquisa: 

 

 

 

A partir do problema, são extraídas três questões de pesquisa: 

1. Como a literatura aborda Modelos de desenvolvimento de startups de hardware? 

2. Como a trajetória da Oxiot até o primeiro cliente formatou seu Modelo de 

negócios e produto? 

3. Quais contribuições à literatura e à prática podem ser derivadas da experiência da 

Oxiot? 

 

 

  

“Como desenvolvemos uma Startup de hardware em saúde no Brasil do 

hackathon ao primeiro cliente” 
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 OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS 

 

Com base no Problema e Questões de pesquisa, foram estabelecidos o Objetivo Geral e 

os Objetivos Específicos abaixo: 

 

Objetivo Geral 

 Descrever e analisar o desenvolvimento da Oxiot, startup de hardware em saúde 

no Brasil, desde sua concepção em um hackathon até seu primeiro cliente 

Objetivos Específicos 

 Revisar a literatura de Modelos de desenvolvimento de startups, avaliando 

eventuais especificidades para hardware; 

 Descrever o caso prático de desenvolvimento da Oxiot e comparar com o 

referencial teórico; e 

 Contribuir à literatura e à prática de desenvolvimento de startups de hardware a 

partir das lições aprendidas pelos fundadores da Oxiot. 
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 JUSTIFICATIVA 

 

O presente estudo justifica-se por sua relevância tanto de negócios quando acadêmica, 

características inerentes à natureza da Pesquisa-Ação (Coughlan & Coughlan, 2002) 

(Thiollent, 2007), que será explicada no capítulo 3 “Método de Pesquisa”. 

 

A relevância de negócios é sustentada pelos seguintes motivos: 

 A solução da Oxiot pode revolucionar a oxigenoterapia, um dos tratamentos 

para Doenças Respiratórias Crônicas, que, segundo (Bousquet & Khaltaev, 2007) 

já atingem mais de 1 bilhão de pessoas no mundo e podem se tornar a quarta maior 

causas de morte até 2030, à frente até de Diabetes; 

 O desenvolvimento da Oxiot encontra-se no estágio mais avançado da 

indústria de Gases Medicinais no mundo, que é o de realização de pilotos, sem 

um projeto que tenha sido disseminado no mercado com viabilidade técnica e 

econômica combinadas; 

 A Oxiot é um dos raros casos de startups nascidas e continuadas em um 

Hackathon, no qual fomos uma das equipes vencedoras; e um ano e um dia a 

partir do qual, conquistamos o IV Prêmio Brasil Alemanha de Inovação; 

 A Oxiot fez parte do primeiro programa de mentoria da GE Healthcare a 

startups na América Latina, promotora do Hackathon, e, dentro do Manifesto 

de Inovação Global da corporação, pode vir a ser o primeiro caso de investimento 

desta em uma startup neste estágio na região; 

 A Oxiot tem uma trajetória intensa e profundamente envolvida no 

Ecossistema Empreendedor de São Paulo, na qual os fundadores negociaram 

entre si e com aceleradoras e fundos de investimento, contrataram fornecedores, 

recrutaram e desligaram mentores, estabeleceram parcerias com corporações, 

instituições, pequenas e médias empresas e startups, avaliaram apoio de agências 

de fomento e incubadoras, investiram capital próprio, conquistaram prêmios e 

uma subvenção no Edital SENAI SESI de Inovação. 

 

A relevância acadêmica é sustentada pelos seguintes motivos: 

 Esta pesquisa sobre startup de hardware está em um tema nascente com 

poucas publicações no mundo. Em busca na Web of Science no dia 28 de 
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dezembro de 2016, foram encontrados 7.955 resultados para o tópico startup, que, 

refinados por hardware, derivam 186; 

 Não há Modelos de desenvolvimento de startups de hardware disseminados 

como referência na literatura de negócios, como, por exemplo, Lean Startup ou 

Customer Development (DiResta, Vinyard, & Forrest, 2015 (5th ed)) e conforme 

será discutido no Capítulo 2 “Revisão da Literatura”, mais especificamente, na 

seção 2.4 “Síntese e Interpretação”; 

 A experiência é analisada com amplitude e profundidade tanto na 

perspectiva acadêmica quanto na prática; uma vez que o autor é 

concomitantemente o pesquisador e um dos fundadores e responsáveis pelo 

desenvolvimento da startup; 

 O relato fornece informações e aprendizados que somente obtive acesso por 

vivenciar a prática, não os encontrando em fontes bibliográficas durante minhas 

pesquisas, como, por exemplo, técnicas de negociação de contrato com 

investidores, dificuldades na relação startups e grandes empresas ou PMEs; e 

 Os dados de saúde gerados pela tecnologia Oxiot podem contribuir para o 

Ensino e Pesquisa da Medicina Respiratória, mais especificamente, com o 

desenvolvimento de novos protocolos de oxigenoterapia, sendo que os utilizados 

atualmente embasam-se em estudos da década de 1980, entre eles, os estudos 

NOTT (Bartholo, Gomes, & Noronha Filho, 2009). 
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 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O trabalho é desenvolvido em seis capítulos, cuja estrutura é resumida na figura abaixo, 

que, por sua vez, identifica os relacionamentos entre as perguntas de pesquisa e as seções 

correspondentes. 

 

Figura 1 Estrutura de desenvolvimento do trabalho 

 

 

O presente capítulo abordou a introdução, que incluiu a contextualização e relato da 

experiência do autor, bem as questões de pesquisa, que embasaram os capítulos 

posteriores. 

 

O capítulo 2 trata da Revisão da literatura sobre desenvolvimento de startups de 

hardware. O capítulo 3 apresenta o método de pesquisa utilizado, que é o de pesquisa-

ação. O capítulo 4 discorre sobre o desenvolvimento da Oxiot entre sua concepção e seu 

primeiro cliente. Na sequência, o capítulo 5 analisa a trajetória da Oxiot, compara com a 

literatura e extrai as lições aprendidas. Finalmente, o capítulo 6 apresenta as conclusões 

finais da pesquisa. 
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6 CONCLUSÕES 

 

O propósito deste trabalho foi de descrever e analisar “Como desenvolvemos uma startup 

de hardware em saúde no Brasil do hackathon ao primeiro cliente”. O relato da Oxiot foi 

desdobrado em três perguntas de pesquisa. “Como a literatura aborda Modelos de 

desenvolvimento de startups de hardware? ”, “Como a trajetória da Oxiot até o primeiro 

cliente formatou seu Modelo de negócios e produto? ”, e “Quais contribuições à literatura 

e à prática podem ser derivadas da experiência da Oxiot? ”. 

 

Em relação à primeira pergunta de pesquisa, foi realizada uma busca na Web os Science, 

Google Acadêmico e Google, complementada por indicações do pesquisador e 

orientados. Foram analisadas 10 obras, sendo 3 classificadas como Modelos de 

desenvolvimento de startup; 4, como Modelos de desenvolvimento de Modelos de 

Negócio; e 3, como Modelos de Referências para startups de hardware. Concluiu-se que 

não há um Modelo específico para hardware, apesar de haver conceitos aplicáveis em 

oriundos de startups em geral, mas que não equalizam a integralidade dos desafios, que 

são abordados de modo fragmentado em obras negócios ou de boas práticas em hardware. 

 

No tocante à segunda pergunta, identificaram-se 36 elementos que foram os grandes 

responsáveis pela formatação a trajetória da Oxiot; os quais foram classificados e 

analisados a partir de Pedroso (2016). Conclui-se que o subcomponente Sistema de 

Gestão liderou as alterações, seguido pelo de Inovação Aberta; ao passo que o foi o 

componente Modelo de Inovação o mais frequente na trajetória, seguido pelo seguido 

pelo de Gestão. Preferiu-se Modelo de Gestão como o principal, pois, por meio dele, que 

foram estimuladas e propagadas alterações no Modelo de Inovação, o Modelo 

Econômico, o Posicionamento Estratégico e o Relacionamento com o Cliente. 

 

A terceira e última pergunta teve como resultado 66 apontamentos no comparativo entre 

a experiência da Oxiot com 5 literaturas; destes, 30 são confirmações e 36 são 

contribuições da Oxiot, que se adicionam à literatura e à prática. Estas foram novamente 

analisadas e sumarizadas no Manifesto Oxiot, que contém 15 declarações que resumem, 

com autenticidade e certa originalidade, as principais lições aprendidas do caso, que por 

sua vez, se relacionam ao Sistema de Gestão e a cinco Estratégias Funcionais adaptadas 
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de Pedroso (2016), a saber, de Inovação; de P&D; de Propriedade Intelectual; de 

Operações; e de Financiamento da Inovação; e a outros casos captados pelo autor em 

fontes primárias e secundárias. 

 

Adicionalmente às perguntas de pesquisa, este trabalho reuniu mais contribuições à 

prática e ao ensino em empreendedorismo. Em relação à prática, este trabalho deixou, 

como efeitos colaterais positivos: 1) Proposta de ferramenta para decisão de Portfolio 

baseada no Effectuation (Sarasvathy, 2009); 2) Proposta de ferramenta de Seleção de 

Sensores para Prototipagem; 3) Proposta de “Funnel Metrics” para hardware; 4) Proposta 

de Ferramenta de classificação dos investidores; 5) Compêndio de boas práticas em 

negociação e captação de Investimento, incluindo visão jurídica, financeira e 

mercadológica; 6) Modalidades de Investimento Corporação-Startups mais comuns no 

Brasil e 7) Panorama de investimentos em Digital Health no Brasil e no Mundo e em 

hardwares e IoT no Brasil. 

 

É em investimentos que esse trabalho também deixa dois resultados adicionais, mas para 

o ensino em empreendedorismo. Primeiro, por meio da experiência da Oxiot e com apoio 

da Profa. Liliam Carrete, foi construído um case de ensino sobre Valuation que inclui um 

texto descrito, uma planilha para preenchimento e situações problema em que os alunos 

são deparados com ofertas reais de investimento e alternam ao longo do exercício os 

papéis dos fundadores e dos investidores para tomar uma decisão. Este case já foi aplicado 

com a turma do segundo semestre de 2016 da disciplina Finanças para 

Empreendedorismo da Profa. Liliam Carrete; e será publicado após atualização com as 

rodadas reais da Oxiot. Segundo, tem-se um estudo de caso sobre todos os investimentos 

da GE Ventures e da GE Healthcare de 2000 a 2016, com estudo de setores, valores 

mínimos, medianos e máximos para startups em geral e para as categorias de hardware, 

com a visão consolidada e somente em early stage.  

 

Ao mesmo tempo que a pesquisa-ação possibilita profundidade de análise a abrangência 

de escopo, há um potencial viés do próprio pesquisador. Buscou-se neutralizar a 

parcialidade por meio das análises dos mentores e da aceleradora da Oxiot, bem como, 

nas discussões com os pares no mestrado e orientador de pesquisa. Ainda assim, algumas 

análises, como as dos elementos do Modelo de Negócio podem ter uma avaliação mais 

parcial, que depende da classificação dada ao evento, e que poderia modificar, ainda que 
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levemente, a frequência de elementos e a análise de propagação ao longo do Modelo. 

Considera-se, por outro lado, que o eventual desvio seria mínimo e provavelmente não 

teria uma conclusão em direção divergente da atual. De toda maneira, a classificação foi 

bastante revisada e buscou-se analisar de modo imparcial e que abrangesse todos os 

aspectos do negócio. 

 

Adicionam-se mais duas considerações. A primeira é que o desenvolvimento da Oxiot foi 

fruto do empenho dos sócios, que contaram com o apoio de uma rede de pessoas físicas 

e empresas. Apesar do título, este trabalho retratou a jornada da Oxiot, sendo a perspectiva 

deste autor, uma das facetas desta história. 

 

Segundo, por este trabalho ter sido desenvolvimento de modo intenso no ecossistema de 

São Paulo, foram realizadas diversas observações, as quais foram registradas no capítulo 

5.1.4. A análise do ecossistema não fez parte do escopo, mas entende-se que esta jornada 

teve os benefícios, bem como o ônus, de acontecer em um dos maiores ecossistemas do 

mundo (GEM, 2017). Dentre o lado positivo, destacam-se a presença de grandes 

empresas, empreendedores bem-sucedidos, entidades de apoio e uma rede de 

profissionais de suporte. Dentre os malefícios, estão a dificuldade de acesso a tecnologia 

e a capital. 

 

Conclui-se, pois, que este trabalho cumpriu seu propósito, respondendo as três perguntas 

de pesquisa e trazendo resultados que estão além do escopo inicial, que incluem 

contribuições à prática, à teoria e ao ensino de empreendedorismo. Ainda que bem-

sucedido em seu propósito, o estudo apresenta limites, principalmente, quanto a 

parcialidade do autor, a qual buscou-se contrabalancear com críticas externas. 

 

Ainda, este trabalho é estudo longitudinal de quase 2 anos de desenvolvimento da startup, 

que se manteve em seus ciclos iniciais, de descoberta e de validação, em que foi 

construído um MVP fidedigno e preparado para instalação no primeiro cliente, um 

período que preferimos chamar de Mitose ou de vencimento do atrito estático. 

 

Para os próximos períodos, a Oxiot entrará em um estágio de tração e escala, que a 

literatura trata com outras teorias, e pode ser que tenhamos outros resultados. Este estágio 

futuro, chamo de Meiose ou de atrito dinâmico; e parecem ter barreiras menores. Parece. 
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Esperamos obter sucesso nos próximos passos para poder concretizar os benefícios 

esperados em oxigenoterapia, que, com mais de um bilhão de pessoas com doenças 

respiratórias no mundo, tem um alto potencial de impacto social, para além da academia. 

 

Por fim, as análises deste estudo sugerem que as “estratégias funcionais” tem grande 

potencial de se tornarem o elemento conciliador entre os Modelos de desenvolvimento de 

startups, de Modelos de negócio, às práticas em hardware e à gestão estratégica; e assim, 

construir um Modelo de desenvolvimento de startups específico para hardware. Tal 

hipótese traz uma nova perspectiva para a proposição teórica de Pedroso (2016) e indica 

oportunidades de pesquisas futuras. A Oxiot pode ser um caso dos casos que contribuiu 

nessa construção. 
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