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INTRODUÇÃO

As inovações tecnológicas auxiliam no tratamento de pacientes, melhorando a qualidade do serviço prestado ao cliente e sua qualidade
de vida (CHAU et al, 2013)*. A aquisição de equipamentos demanda investimento alto e inviabiliza a inovação tecnológica para a
maioria dos profissionais. Desta forma o desenvolvimento de sistema produto-serviço (Produt-Service System – PSS) é uma alternativa
para viabilizar o acesso dos profissionais aos produtos inovadores (TUKKER, 2004)**.
OBJETIVO

METODOLOGIA

Desenvolver um modelo de negócio com

Para atingir o objetivo foram utilizadas recomendações da metodologia Lean Startup

base no conceito de PSS para um

(BLANK, 2013)*** que enfatiza o desenvolvimento ágil e gradual do produto, a partir do

equipamento

ciclo Construir – Medir – Aprender, por meio das etapas: modelagem de negócios;

inovador

destinado

à

reabilitação do cotovelo.

validação de hipóteses; avaliação dos resultados e incorporação de aprendizados.
RESULTADOS
Como resultados parciais, têm-se o modelo de negócio desenvolvido a partir do conceito
de PSS do equipamento, apresentado na Figura 2.

Figura 1. Equipamento para a reabilitação do cotovelo.
Fonte primária.

Figura 2. Lean Canvas. Fonte: modelo adaptado do website “O Analista de Modelos de Negócios“. Disponível em:
<https://analistamodelosdenegocios.com.br>. Acesso em 02 set. 2019.

CONCLUSÃO
O estudo segue em desenvolvimento e estão sendo realizados os testes das hipóteses do negócio para entender se o sistema proposto
soluciona o problema do consumidor. Os resultados serão avaliados e, os aprendizados, incorporados ao modelo de negócio.
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