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A vida melhorou da porta para dentro, agora precisa melhorar
da porta para fora. Esta frase resumia o sentimento das famílias
brasileiras de classe média e baixa no ano de 2014. Desde a
estabilidade econômica de 1994 – e com um impulso gerado
pelas políticas de inclusão da primeira década de 2000 – um
grande número de famílias brasileiras das classes CDE obteve

_PREFÁCIO

aumento de renda real e melhoria do bem-estar dentro de suas
casas: domicílios ampliados por reformas, famílias adquirindo
sua primeira geladeira, máquina de lavar roupas e motocicleta, e
a cesta de consumo de alimentos se ampliando. Além do acesso a bens de consumo, porém, continuava a ser grande o desejo
de uma vida melhor, com serviços públicos de mais qualidade,
principalmente nas áreas de educação, saúde e transporte.
A Constituição de 1988 foi um marco importante para as políticas públicas de bem-estar social no Brasil, que vêm sendo
bastante ampliadas desde sua promulgação. O SUS permitiu a
oferta de atendimento universal de saúde, e houve ampliação
da cobertura do ensino básico. No entanto, em 2020, ainda enfrentamos demandas de serviços não atendidas. O Brasil deixa
cerca de 33% dos seus jovens sem completar o ensino médio
e tem graves problemas de qualidade na educação, figurando
nas últimas posições de rankings internacionais. O sistema de
saúde enfrenta sérios problemas de atendimento e qualidade,
apenas 50% dos domicílios possui serviço de água e esgoto, e
questões de transporte e mobilidade afetam a vida de milhões
de famílias que moram longe dos grandes centros.
Considerando essa situação e as sérias restrições fiscais do Estado, não é de se estranhar que a inovação em serviços públicos
passe a ser uma das grandes saídas para o desenvolvimento de
soluções que atendam às necessidades de melhores serviços
públicos, sem grande ampliação das despesas do governo.
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Em todo o mundo, quem lidera esse processo de inovação e transformação
econômica é o ecossistema de empreendedorismo e startups, gerando grandes
mudanças em todas as áreas de nossas vidas. Os governos e o terceiro setor
já perceberam os benefícios de parcerias com a iniciativa privada para acelerar
seus processos de inovação: as startups podem oferecer soluções inovadoras
para complementar e inspirar o trabalho do poder público na ampliação da cobertura e na melhoria da qualidade dos serviços.
Modelos de negócios que resolvem necessidades em outros países em desenvolvimento, como o bastante citado caso do microcrédito de Muhammad Yunus
em Bangladesh, nem sempre se aplicam às condições brasileiras. Temos um
Estado atuante que oferece serviços universais, ainda que muitas vezes de qualidade duvidosa, e nosso histórico de burocracia dificulta as compras governamentais de inovação em serviços públicos. O caminho para os empreendedores
com foco em bem-estar social é bastante tortuoso, e é grande a dificuldade de
se encontrar modelos de negócios – se, por um lado, é difícil vender inovações
para o governo, por outro há enormes desafios para negócios com foco em
venda direta para consumidores de baixa renda.
Nesse contexto, este livro traz uma ótima contribuição para todos que trabalham no setor. Com seu amplo conhecimento, tanto de políticas públicas de
bem-estar social como do ecossistema de empreendedorismo, Haroldo Torres
consegue dar um panorama da história das políticas públicas de bem-estar,
passando por dados de consumo das famílias e chegando a desafios e casos
de empreendedores em educação, saúde e soluções urbanas. Por fim, temos
uma visão geral dos desafios de inovação no setor público.
Haroldo foi participante privilegiado desse ecossistema, não apenas como consultor de inúmeras startups, mas também vivenciando a complexidade de ser
empreendedor nas empresas Plano CDE e Din4mo. São suas observações dos
últimos 10 anos que lhe permitem trazer grandes aprendizados e casos sobre
os desafios e as soluções para esses empreendedores, bem como mostrar algumas das peculiaridades do mercado brasileiro.
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Na Plano CDE, participamos deste ecossistema de inovação social desde a
fundação, gerando conhecimento sobre o público da base da pirâmide no Brasil
– aquele que mais demanda soluções de melhoria de bem-estar. Nosso trabalho
se baseia na conexão entre três setores fundamentais para inovação, de acordo
com o que Haroldo analisa ao longo do livro: empreendedorismo, governo e terceiro setor. Com pesquisa, consultoria de inovação e de avaliação de impacto,
atuamos auxiliando organizações que trabalham com educação, saúde, inclusão financeira e soluções urbanas a entender as necessidades e desenvolver
soluções para melhorar a vida das famílias de classe CDE no Brasil. Haroldo
participou dessa historia como fundador e idealizador da Plano CDE e hoje,
além de parceiro estratégico, é um amigo que inspira nossa trajetória. O apoio a
esta publicação consolida esta parceria de conhecimento.
Enfim, esta é uma leitura fundamental para empreendedores, gestores públicos,
de organizações da sociedade civil e de grandes empresas que trabalham com
inovação e soluções para políticas de bem-estar social no Brasil.

Maurício de Almeida Prado

Diretor Executivo - Plano CDE
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O tema da inovação é crítico para as políticas públicas em geral
– e para as sociais em particular. Afinal, frente às notáveis dificuldades de financiamento das políticas públicas no Brasil – aspecto recorrente da história do País nos últimos anos –, uma oferta
de serviços sociais mais universalizada e de qualidade depende-

_INTRODUÇÃO

rá em grande medida de o Estado ser capaz de promover inovações de natureza diversa: tecnológicas, sociais e institucionais.
Mas a inovação no setor público não tem nada de simples.
Este livro é fruto tanto da minha prática profissional dos últimos
sete anos – em que contribuí para o fortalecimento de startups
das áreas de educação, saúde e habitação – como de minha
trajetória de mais de duas décadas como pesquisador, em que
tenho produzido estudos de diferentes tipos para o mercado, a
academia, o governo e o terceiro setor. Em síntese, são quatro os
principais argumentos que organizam este ensaio.
O primeiro argumento aponta que o campo de políticas e serviços
sociais pode ser um território fértil para a incorporação de soluções de natureza privada, que – por meio de maior recurso a novas
tecnologias – ampliem e qualifiquem a oferta pública. No entanto,
ainda persistem barreiras substanciais envolvendo aspectos organizacionais, culturais e institucionais que dificultam uma maior incorporação da tecnologia por parte das políticas sociais.
Vale notar que o papel do Estado brasileiro – que sempre esteve
presente de diferentes formas na provisão de serviços públicos –
não poderá ser substituído, mas sim complementado e apoiado
pelo setor privado. Afinal, a presença do governo na provisão de
serviços sociais é massiva, sem que pareça plausível mudar tal
condição, mesmo com a orientação mais liberal adotada pelas
políticas públicas no País a partir de 2017. O governo brasileiro
oferece de forma gratuita ou subsidiada, por exemplo, diversos
serviços supostamente “universais”, como ensino fundamental,
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saúde básica, saneamento, gás de cozinha e energia elétrica. O governo
também oferece parcialmente subsídios ou produtos gratuitos nas áreas de
habitação popular, ensino infantil, médio e universitário, Internet, livros didáticos, alimentos, microcrédito e remédios, dentre outros. Alterar de modo
substancial tal orientação – especialmente considerando o nosso contexto de
elevada desigualdade social – além de ser complexo politicamente, pode ser
temerário em termos sociais.
O segundo argumento destaca a existência de um significativo movimento de
inovação caracterizado pela emergência de startups de diferentes setores no
País. Esse movimento ganhou ímpeto em muitas metrópoles brasileiras, tais
como São Paulo, Campinas, Florianópolis e Recife. Segundo algumas das
contagens disponíveis no campo,1 já existem milhares de startups de base
tecnológica, e uma parte substancial delas está engajada no desenvolvimento
de soluções afins às políticas sociais, como saúde, educação e habitação.
O Brasil conta também com dezenas de aceleradoras e incubadoras – algumas focadas exclusivamente em áreas como saúde. Além disso, os chamados
fundos de venture capital cresceram de modo importante no País nos últimos
25 anos, em parte estimulados por investimentos do próprio governo (por meio
de agências como BNDES e Finep) e inspirados em movimentos análogos em
outras regiões do planeta, como o Vale do Silício, na Califórnia (EUA).
Pensando nisso, este texto se dedicará a compreender melhor as pequenas
empresas de base tecnológica nas áreas de educação, saúde e soluções urbanas. Nosso objetivo aqui é ampliar o conhecimento sobre as organizações
atuantes nesses campos, seus modelos de negócio e as possibilidades que
tais propostas têm, ou não, de apoiar as políticas sociais. Em suma, pretendemos indagar com cuidado até que ponto as inovações desenvolvidas por
essas startups já estariam influenciando ou poderiam ser capazes de influenciar as políticas sociais de modo mais acentuado.
O terceiro argumento propõe que as condições de operação dos mercados
populares, assim como dos mercados públicos, limitam de modo severo as
1

Ver: https://ecossistemasdestartups.com.br/#
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oportunidades das empresas que esperam atuar diretamente nos mercados
de baixa renda. Na prática, mesmo as startups brasileiras realmente interessadas em operar nos mercados populares – por meio de iniciativas em saúde,
educação e habitação – são obrigadas a desenvolver soluções inicialmente
comercializadas no âmbito dos mercados corporativos para poder estabelecer uma operação sustentável economicamente. Contudo, isso não significa
que não existam exceções relevantes, que serão apresentadas ao longo da
discussão.
Finalmente, o quarto argumento afirma que, apesar do relativo dinamismo do
segmento de startups no Brasil, essas organizações enfrentam barreiras significativas para seu desenvolvimento. Para tanto, buscaremos compreender
melhor o ecossistema brasileiro de inovação e seus principais atores, incluindo governo, grandes empresas, academia e terceiro setor. Apresentaremos
as principais dificuldades enfrentadas pelas startups para interagir com tais
atores e discutir políticas e processos que têm sido experimentados para a
promoção da inovação.
Para discorrer sobre esses temas, este livro se desdobra em sete capítulos.
No primeiro, apresentamos uma reflexão sobre as políticas sociais interpretadas à luz dos chamados “sistemas de bem-estar social”. É a partir da compreensão desses sistemas, de caráter mais abrangente e com configurações
específicas para cada país, que poderemos interpretar melhor as contribuições dos diferentes atores – tais como agências públicas, empresas, organizações sociais e famílias – para a melhoria das condições sociais.
Em setores como saúde e educação, por exemplo, algumas escolhas fundamentais para o desenvolvimento dos modelos de negócio – como aquelas
relacionadas ao perfil da clientela prioritária – serão fortemente influenciadas
pelas configurações do sistema de bem-estar naquele segmento específico
de política pública. De fato, famílias podem ser bem ou mal atendidas pelo
setor público, e este pode incorporar diferentes níveis de tecnologia na sua
provisão de serviços. Da mesma maneira, as condições institucionais podem
levar as políticas sociais a promover, ou não, uma presença mais ativa do setor privado na provisão de serviços.
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No capítulo 2, faremos uma discussão sintética sobre o orçamento das famílias mais pobres no Brasil com base na Pesquisa de Orçamento Familiar
(POF-IBGE, 2018). Afinal, uma melhor compreensão dos mercados de baixa
renda continua sendo essencial para entendermos as reais possibilidades de
as chamadas “vendas diretas ao consumidor” contribuírem para a solução
(mesmo que parcialmente) dos problemas sociais na base da pirâmide. Entender se existe mesmo orçamento disponível para a aquisição de serviços
sociais por parte dos mais pobres é obviamente importante para discutir o
eventual impacto social dos negócios voltados a esse segmento de mercado.
No capítulo 3, passaremos a discutir o significado mais abrangente do setor
privado para as políticas sociais, buscando compreender em maior profundidade os principais elementos que permitem aos negócios ter uma contribuição efetiva para tais políticas. Nesse sentido, vale argumentar que os significativos movimentos de inovação verificados nos campos de educação e
saúde no Brasil acontecem em grande medida a despeito do debate sobre
os negócios de impacto. Diferentes capítulos deste livro trarão evidências de
que esse último movimento é mais um apêndice das tendências mais gerais
de inovação do que o contrário.
Nos capítulos 4, 5 e 6, realizamos um mergulho nas áreas de educação, saúde e soluções urbanas, respectivamente – aspectos críticos para a provisão
social aos mais pobres. Buscaremos compreender até que ponto os negócios
existentes hoje no Brasil nesses campos estão realmente presentes nos mercados governamentais e/ou de baixa renda. Esses capítulos trazem também
um olhar mais detalhado para algumas das principais startups atuantes nessas áreas no Brasil, com especial atenção para aquelas que têm ou poderiam
ter uma contribuição relevante para as políticas sociais do País.
No capítulo 7, apresentaremos uma síntese dessa reflexão, discutindo em
maior profundidade sobre o tema de inovação e políticas sociais. Esse foi o
capítulo mais desafiador do livro, pois o tema precisa ser tratado numa perspectiva multidisciplinar, abrangendo diferentes vertentes do conhecimento.
Inovação é o aspecto mais evidentemente essencial e crítico para compreen-
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dermos as possibilidades de transformação das políticas sociais por meio de
iniciativas do setor privado.
Ao final, trazemos uma breve conclusão. Nossa expectativa é que este documento seja útil para todos aqueles que esperam que os serviços sociais
sejam mais eficientes, universalizados e proporcionem um acesso amplo da
população a soluções de qualidade.
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1_

O DESAFIO HISTÓRICO
DAS POLÍTICAS SOCIAIS
NO BRASIL
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As políticas sociais no Brasil foram formadas a partir de três vertentes históricas distintas, que se combinaram ao longo do tempo para constituir o chamado sistema de bem-estar social atualmente presente no Brasil (Cardoso Jr.
e Jaccoud, 2005). A vertente mais antiga tem por base a tradição filantrópica
voltada ao atendimento de situações de pobreza específicas, como o expresso na atuação das Santas Casas, por exemplo. Esse sistema, que tem suas
origens no final do século XIX, passou mais tarde a ser objeto da atuação do
Estado com a criação da Legião Brasileira da Assistência (LBA) nos anos de
1930. Desde então, o governo passou a regular e enquadrar cada vez mais a
ação das organizações sociais na lógica mais geral da política pública.
A segunda vertente emerge do Estado Novo da era Vargas, que focava no desenvolvimento de políticas sociais de natureza corporativa por meio da ação
dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) e das leis do trabalho (CLT).
Surgiram organizações como SESC e SENAI, que tinham a sua lógica de ação
voltada para a formação e o atendimento aos trabalhadores pertencentes ao
mercado formal. Mais à frente, nos anos 60, fundos públicos reforçaram essa
dinâmica com a criação do Fundo de Garantia e do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), por exemplo, que buscavam complementar a lógica
de proteção social – nesses casos, exclusivamente para aqueles participantes do mercado formal de trabalho.
A última vertente das políticas sociais brasileiras se baseia na afirmação de
direitos para todos. Essa vertente se configurou plenamente somente com a
Constituição de 1988, que consagrou uma proposta muito mais abrangente de proteção social, aos poucos consolidada nas duas décadas seguintes.
De fato, a Constituição Federal de 1988 trata os chamados direitos sociais de
modo bem abrangente. Em seu artigo 6º, define que “são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados”.
Em tese, tal dispositivo implica que o Estado deveria ser capaz de proporcionar o acesso a todas essas dimensões da política social – o que nem sempre acontece na prática. De certa forma, esses princípios parecem seguir a
tradição da social democracia europeia, caracterizada por uma contribuição
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bastante abrangente e universal do governo para o bem-estar social. Mas as
condições econômicas e organizacionais necessárias para que tais direitos
possam ser plenamente exercidos nunca estiveram inteiramente presentes
no Brasil.
Como falar em direito ao emprego, por exemplo, com mais de 11 milhões de
desempregados e mais de 40% dos trabalhadores em ocupações informais?
Esse dado da Pnad-IBGE é de janeiro de 2020, período anterior à pandemia
de Covid-19. E, mesmo quando nos referimos apenas aos serviços sociais
mais tradicionais – como saúde, educação e habitação –, o elevado custo de
alguns deles, somado às recorrentes restrições fiscais do País, têm tolhido
sua provisão universal.
São destaques importantes dos anos posteriores à Constituinte a consolidação do SUS, a formação dos fundos públicos voltados para o ensino básico
(Fundef e Fundeb) e o surgimento de instrumentos de transferência de renda
que, pela primeira vez, passaram a beneficiar diretamente trabalhadores e
famílias do setor informal, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC)
e o Programa Bolsa Família. Antes da Constituição de 1988, nenhum desses
instrumentos existia de fato – a política social era muito mais fragmentada e
dependente das diferentes iniciativas dos governos estaduais e municipais.
Atualmente, essas três vertentes históricas continuam a coexistir, articulando-se de forma distinta para cada política e configurando as várias facetas
do sistema brasileiro de bem-estar social (Cardoso Jr. e Jaccoud, 2005: 181).
De fato, nosso sistema é constituído hoje por políticas sociais que apresentam regras de acesso e lógicas de financiamento e organização institucional
distintas para cada situação.
Vários serviços sociais não são universais e têm níveis de cobertura e qualidade heterogêneos nas diferentes regiões. Esse é certamente o caso do saneamento e do ensino médio, por exemplo, sem falar do crônico problema da
moradia em condições inadequadas. Em outros casos, apesar de a oferta ser
quase universal, a provisão dos serviços enfrenta problemas significativos de
qualidade, como no ensino fundamental e na atenção básica à saúde. Assim,
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na prática, a oferta pública apresenta ainda bastante heterogeneidade regional e social em termos de cobertura e qualidade.
Para compreender melhor esses problemas, iniciamos este capítulo discutindo o tema das políticas sociais em uma perspectiva internacional. Mais à
frente, voltamos a este debate para o caso do Brasil.

1.1_

Políticas sociais e sistemas de bem-estar social
As políticas sociais são dimensões essenciais da organização das sociedades contemporâneas, estando presentes de forma constante nas decisões
que indivíduos e famílias tomam em seu dia a dia. Escolher uma escola pública ou privada para os filhos, requisitar um remédio caro no sistema de
saúde ou pedir o seguro desemprego ou a aposentadoria são iniciativas que
envolvem dimensões relacionadas ao universo das políticas sociais. Em outras palavras, nas sociedades contemporâneas, as decisões relacionadas ao
nosso bem-estar e ao de nossa família são sempre influenciadas e mediadas
em algum grau pelo Estado.
Vale notar que, mesmo quando o Estado não oferece diretamente um serviço, como no caso das famílias que optam pelo ensino privado, sua presença
pode ser sentida por meio de ações de regulação, fiscalização e, até mesmo,
renúncias fiscais. Esse é o caso da dedução do imposto de renda para gastos
com educação ou das isenções asseguradas a determinados provedores de
serviços, como as recebidas pelos hospitais filantrópicos.
Em termos analíticos, a literatura sobre o tema costuma distinguir duas dimensões do problema (Baldock, Manning e Vickerstaff, 2003). Por um lado,
ela define como política social as intervenções deliberadas do Estado, tendo
como objetivo redistribuir recursos entre os cidadãos para atingir objetivos
relacionados ao bem-estar social. Essa redistribuição pode se dar por meio
da transferência de recursos (aposentadorias e pensões, dentre outras) ou
da oferta de serviços sociais específicos – aqueles oferecidos gratuitamente
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ou de forma subsidiada em áreas como saúde, educação, habitação e saneamento. Obviamente, essa é uma perspectiva que olha apenas para o que
está se passando no interior do Estado. As ações envolvidas são passíveis
de mensuração e se refletem nos gastos e investimentos públicos realizados
pelas diferentes esferas de governo.
Por outro lado, a literatura também se refere aos sistemas ou regimes de
bem-estar social (welfare systems) – nesse caso, o conjunto de instituições
públicas e privadas que atuam de forma articulada para promover o bem-estar da população. Além do setor público, os sistemas de bem-estar incluiriam
a família, o mercado e o terceiro setor. Nessa perspectiva, as famílias integram esse sistema pois consomem serviços sociais e, ainda, proporcionam
cuidados diversos a seus membros. O mercado emprega pessoas, transaciona com o Estado e também provê serviços sociais. Já as organizações
filantrópicas oferecem parte dos serviços que o setor privado proporciona e
atuam no sentido de buscar transformar a oferta pública de serviços sociais
em determinadas circunstâncias.
Quando consideramos os regimes de bem-estar social nessa perspectiva
mais ampliada, podemos perceber que a provisão de serviços sociais é um
processo coletivo por definição, envolvendo de um modo ou de outro toda a
sociedade. Mas não é um sistema estático – ao contrário, ele varia ao longo
do tempo em um mesmo país ou região, assim como podem ser observadas
diferenças importantes entre os diferentes países.
Até o século XIX, por exemplo, a oferta de serviços sociais era bem limitada
em todo o mundo, sendo a família e as organizações filantrópicas as grandes responsáveis por sua provisão. O movimento de expansão do papel do
governo no fornecimento dos serviços sociais aconteceu primeiramente na
Europa no início do século passado. Mas é somente na segunda metade do
século XX que, nos países da Europa Ocidental, o Estado passou a ocupar
um papel crucial na provisão de bem-estar, incluindo dimensões diversificadas: atenção à primeira infância, proteção ao trabalhador, saúde e educação
gratuitas e amparo ao idoso, além de extensos benefícios associados ao universo do trabalho (como seguro desemprego e aposentadoria).
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Em função desse novo contexto, ao longo do tempo observou-se uma redução do papel das famílias nos cuidados domésticos em decorrência de uma
elevação substancial na oferta de serviços sociais, como creches e escolas
de ensino integral, e da maior participação das mulheres no mercado de trabalho (Esping-Andersen, 1999). Já em países do sul da Europa, como Itália e
Espanha, em que há maior relevância tradicionalmente atribuída à família na
provisão de bem-estar, percebe-se uma dinâmica distinta da do Norte.
Em outras palavras, Esping-Andersen busca evidenciar que a configuração
dos diferentes regimes de bem-estar tem consequências sociais de longo
prazo. Estamos nos referindo aqui a influências sobre a taxa de fecundidade,
o emprego feminino, a renda familiar média medida e a escolaridade média
da população. A presença ou a ausência de determinadas políticas sociais
acaba por impactar o comportamento dos indivíduos e famílias que, por sua
vez, influencia também a dinâmica mais geral da sociedade.
Os dados disponíveis também indicam variações importantes relacionadas
ao grau de engajamento dos diferentes governos na provisão de serviços
públicos. Por exemplo, entre os países membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), os gastos sociais brutos podem variar substancialmente – de quase um terço do PIB no caso da França
a menos de 8% do PIB no caso do México em 2015 (Figura 1.1).
Mesmo entre os países desenvolvidos, as variações observadas nos gastos
sociais são significativas, com o gasto da França como proporção do PIB
quase o dobro do observado nos Estados Unidos em 2015. Em geral, enquanto os países da Europa continental apresentam gastos mais elevados,
os países de origem anglo-saxã, como Austrália, Estados Unidos e Inglaterra,
apresentam gastos mais baixos. Tais variações são evidentemente influenciadas pelas trajetórias históricas dos regimes de bem-estar em cada local,
dizendo respeito aos diferentes níveis de engajamento do setor público, do
setor privado, do terceiro setor e das famílias na provisão de serviços.
As explicações para essas variações podem ser diversas, mas a literatura
internacional oferece evidências relevantes de que fatores políticos têm afe-
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Figura 1.1_

Os gastos sociais variam de modo significativo
nos diferentes países
:: Participação do gasto social no PIB (%). Países selecionados, 2015

México
Chile

7,7
10,8

Estados Unidos

OCDE
Reino Unido

18,8

20,5
21,6

Alemanha
França

24,9
32,0

Fonte: OCDE, 2019. Gasto Social. www.OCDE.org/social/expenditure.htm
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tado em grande medida a adoção de políticas de bem-estar social ao longo
do tempo (Hicks, Misra e Ng, 1995). Essa literatura busca associar maior ou
menor investimento social a variações observáveis no grau de organização
do movimento trabalhista e na importância político-eleitoral dos partidos de
esquerda nos em cada país. Em outras palavras, organizações e movimentos
dessa natureza influenciariam os governos de diferentes esferas a adotar políticas de cunho social mais pronunciado.
No entanto, mesmo em países de tradição liberal como os Estados Unidos,
onde tais movimentos sociais sempre foram mais fracos, existe o reconhecimento de que certas políticas sociais promovem o bem-estar coletivo, como
aquelas que promovem os chamados “bens públicos”. A educação de crian-
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ças e adolescentes, por exemplo, é reconhecida como um importante bem
público em função de seus efeitos sistêmicos para a sociedade, como impactos para o crescimento econômico de longo prazo e para a estabilidade social
(Walker e Unterhalter, 2007).
O Brasil, como mencionado, tinha políticas sociais muito modestas até meados do século XX, assentadas fortemente no papel das famílias e de organizações filantrópicas, como as Santas Casas. Esse quadro começa a mudar de
modo importante ao longo da era Vargas, mas é apenas com a Constituição
Federal de 1988 que o País passa a apresentar um padrão de investimento
social mais elevado, comparável ao de países desenvolvidos (Cardoso Jr. e
Jaccoud, 2005).
De fato, embora as estatísticas brasileiras sobre o gasto social total sejam
relativamente fragmentadas e não comparáveis às da OCDE, nosso padrão
de gastos parece se aproximar mais do modelo europeu do que do americano. Estimativas do Tesouro Nacional, por exemplo, indicavam que apenas o
gasto social do Governo Federal atingia 17,5% do PIB em 2015 (Secretaria
do Tesouro Nacional, 2016). Se fossem somados a esse total os gastos de
estados e municípios, certamente chegaríamos a níveis bem mais elevados.
É importante observar que o caso brasileiro se distingue fortemente do de
países da América Latina, como o Chile e o México, principalmente em função
do grande peso do gasto com Previdência Social Federal que, isoladamente,
chegou a 9,3% do PIB em 2015. Já o Chile substituiu a previdência pública por
um regime baseado em fundos privados de aposentadoria a partir dos anos 80.
Naquele país, são os indivíduos e suas famílias que passam a ser os principais
responsáveis pela aposentadoria e pelos cuidados oferecidos aos idosos, com
o apoio de serviços privados como os fundos de previdência privada.
Para refletir em mais detalhe sobre os sistemas de bem-estar, apresentamos
abaixo o papel de seus diferentes elementos constitutivos. Mais à frente,
aprofundaremos a discussão sobre as políticas sociais brasileiras.
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1. 2_

Elementos constitutivos dos sistemas de bem-estar social
O tamanho da presença do governo na provisão de um serviço acaba influenciando o comportamento dos demais atores. Isto ocorre porque um dado
serviço pode ser oferecido por diferentes tipos de provedores, que vão de
certa forma “competir” pelo público-alvo.
Para ilustrar, consideremos o ensino fundamental. No Brasil, tanto os governos estadual e municipal como empresas privadas e organizações do terceiro
setor oferecem serviços educacionais. E, recentemente, discute-se também
a legalização do chamado home schooling, que – a exemplo do que ocorre
nos Estados Unidos – autoriza as famílias a oferecerem o ensino básico diretamente para seus filhos se assim desejarem. Como a cobertura do ensino
fundamental está próxima de 100%, quando a oferta de serviços por parte de
um desses atores aumenta em termos relativos, alguém perde participação.
Mas a importância relativa da família, do mercado, do setor público e do terceiro setor pode variar significativamente conforme a política social em questão. Até recentemente, por exemplo, a cobertura escolar na primeira infância
era relativamente baixa no Brasil, levando um número considerável de mães
a trabalhar apenas em casa ou a evitar empregos em tempo integral para poderem se dedicar aos filhos. Do mesmo modo, esse era um dos segmentos
onde a oferta privada era mais elevada em termos relativos.
Em suma, esse é um jogo em que a estratégia de um dos atores é influenciada pela estratégia dos demais – sendo que, no caso específico das empresas
privadas, suas oportunidades são impactadas largamente pela ação do Estado e das famílias (Figura 1.2).
O papel de cada um desses atores varia ao longo do tempo. No Brasil, por
exemplo, a participação de cada um deles se alterou significativamente nos
últimos 30 anos por diferentes razões. Em primeiro lugar, podemos destacar
as transformações em curso no âmbito das políticas públicas, com a introdução de novas políticas e o aumento substancial da oferta pública de determinados serviços depois da Constituinte de 1988.
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Figura 1.2_

Diferentes atores contribuem para o atingimento
dos objetivos de política social
:: Elementos constitutivos dos sistemas de bem-estar social

Setor
Público
Provisão de serviços _
Regulação _
Julgamento e mediação_

Família
Cuidados de crianças,
idosos e doentes _
Trabalho voluntário _
Participação social _

Setor
Privado

_ Provisão de serviços
_ Apoio operacional
_ Apoio técnico

Terceiro
Setor

_ Provisão de serviços
_ Organização comunitária
_ Apoio técnico

Fonte: Elaboração própria.
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Mas o mercado também foi parcialmente responsável por essa transformação. Por conta do aumento dos rendimentos médios da população, o setor
privado foi capaz de capturar fatias maiores dos mercados de saúde, educação e habitação. A partir dos anos 90, observou-se uma forte expansão dos
planos de saúde, bem como de segmentos específicos da educação privada
(como o ensino superior).
As organizações do terceiro setor, por sua vez, parecem ter perdido participação relativa nesse período, ao menos no que diz respeito à provisão direta
de serviços (Cardoso Jr. e Jaccoud, 2005), embora possa ter crescido em
termos absolutos, principalmente em decorrência da expansão do mercado
como um todo. E as famílias também passaram a mudar crescentemente de

...... 24

comportamento, fenômeno caracterizado por forte redução da fecundidade e
aumento do emprego feminino, dentre outros elementos.
Evidentemente, mudanças desse tipo podem ocorrer em qualquer país ao
longo de décadas, especialmente em contextos de maiores mudanças institucionais, como o desencadeado pela Constituinte de 1988. Detalhamos o
papel de cada um desses atores, abaixo.

1.2.1_ O papel do setor público
É importante aprofundar aqui os aspectos relacionados às diversas formas
de participação do setor público na promoção do bem-estar social. Afinal,
essa participação vai muito além da provisão direta dos serviços sociais. Independentemente das preferências dos diferentes agentes econômicos em
relação ao tamanho do Estado, apenas o governo pode desempenhar o papel
de “gerenciador das desigualdades”, buscando reduzir assimetrias sociais e
atuar aonde o setor privado não quer chegar.
Nesse campo, um primeiro aspecto de grande relevância é que os serviços
sociais podem ser mais centralizados ou descentralizados, dependendo das
características de cada país. Países de tradição federativa, como os Estados
Unidos, em geral apresentam aspectos mais descentralizados na provisão de
serviços públicos, inclusive com variações importantes nos modelos adotados por cada estado ou município. Já países com modelos unitários, como a
França, têm uma presença mais uniforme do governo central, que assume um
papel muito mais significativo na provisão de serviços sociais.
No Brasil contemporâneo, uma característica crítica da provisão de serviços
diz respeito ao elevado grau de descentralização, mas acompanhado de um
esforço importante do governo federal no sentido de uniformizar e coordenar
essa oferta. No País, estados e municípios têm um papel crucial na oferta de
serviços básicos, enquanto o governo federal atua de forma intensa na coordenação e no financiamento do sistema (Arretche, 2009).
Em outras palavras, no Brasil, o governo federal está fortemente envolvido
no financiamento de políticas sociais, mas participa muito pouco da execu-
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ção direta desses serviços. De fato, o atendimento direto à população se dá,
em geral, por meio de equipamentos sociais administrados por estados e
municípios, que também contribuem parcialmente para o financiamento da
educação e da saúde.
No caso do ensino básico, por exemplo, esse financiamento é realizado por
instrumentos como o Fundeb, complementado por programas específicos,
como os voltados para livros didáticos, merenda e transporte escolar. Na
atenção à saúde, os postos de saúde são serviços tipicamente municipais,
enquanto as clínicas especializadas (UPAs) podem ser estaduais ou municipais. Já na área hospitalar, é mais frequente termos instituições estaduais,
embora existam hospitais federais importantes (como os Hospitais das Clínicas) e uma presença forte do terceiro setor via hospitais filantrópicos.
No entanto, alguns serviços sociais no Brasil são centralizados, caso da Previdência Social. O INSS executa essa política pública em todo território nacional, com a participação de estados e municípios restrita à aposentadoria de
seus próprios funcionários.
O governo está também envolvido em dimensões regulatórias de grande relevância, para além do financiamento e da provisão de serviços. Diferentes
agências do governo federal regulam e normalizam os principais critérios da
provisão de serviços sociais oferecidos por estados e municípios por meio de
leis, decretos e portarias. Por exemplo, o Plano Nacional de Educação – uma
lei federal – previu metas de ampliação da cobertura de creches e ensino infantil, a serem perseguidas obrigatoriamente pelos municípios.
Muito frequentemente, as políticas definidas na esfera federal também normatizam critérios técnicos da operacionalização da política social local em
diferentes dimensões. No caso da política educacional, os critérios relacionados ao perfil do profissional a ser alocado nos estabelecimentos de ensino,
assim como os critérios gerais (parâmetros curriculares e o piso salarial) são
exemplos relevantes. As escolas privadas, por sua vez, têm seus planos pedagógicos aprovados pelos Conselhos Estaduais de Educação e devem se
enquadrar em regras específicas relacionadas à carga horária mínima, à lotação de salas de aula e ao currículo, dentre outros aspectos.
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Finalmente, o Estado também está presente por meio das instâncias do Poder Judiciário, dirimindo conflitos jurídicos de natureza diversa. Não raro, no
Brasil e em outros países, são julgadas ações relacionadas a temas como
processos seletivos de universidades, aquisição compulsória de remédios
específicos por parte do sistema de saúde e questões trabalhistas envolvendo professores e outros funcionários públicos.
No País, podemos destacar nesse campo a presença das varas especializadas, como a da Criança e do Adolescente, que trata de questões específicas
relacionadas à proteção social conforme regulado pelo Estatuto da Criança e
do Adolescente. O Ministério Público, por sua vez, monitora de modo geral a
execução das políticas sociais, buscando identificar desvios de conduta no
campo da execução financeira, no atendimento às metas de execução ou em
outros aspectos normativos.
Em suma, o Estado – tanto no Brasil como em outras sociedades contemporâneas – tem um papel bastante ativo no campo das políticas sociais via seus
três entes federativos, além do judiciário e do legislativo. Mas a promoção do
bem-estar social não ocorre apenas em decorrência da ação do setor público.
Aprofundamos esses aspectos abaixo.
1.2.2_ O papel das famílias
Historicamente, as famílias sempre desempenharam papel central na provisão dos serviços sociais. Embora hoje pareça óbvio que eles sejam providos
pelo Estado ou por agentes privados, até o século XIX muitos desses serviços
eram proporcionados diretamente pelas famílias. A educação, por exemplo,
ocorria em grande parte no contexto doméstico, assim como o cuidado a
enfermos, idosos e crianças – com a mulher desempenhando um papel desproporcional na provisão desse atendimento.
Os sistemas de aposentadoria pública de todo o mundo também eram bastante restritos até o começo do século XX, em sua maioria destinados a segmentos muito específicos, como de militares e funcionários públicos (Hicks.
Misra e Ng, 1995). Escolas, asilos, creches e hospitais eram equipamentos
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relativamente raros, atendendo apenas a grupos específicos da população e
sendo geridos tipicamente por organizações sociais.
À exceção de poucos países europeus, a proteção dada ao trabalhador
era muito limitada, o que tornava comum o trabalho insalubre, as cargas
horárias elevadas e a ausência de outros direitos. No caso do Brasil, esse
quadro de fragilidade das políticas sociais era ainda mais dramático como
fruto dos quatro séculos de escravidão, e suas consequências sociais bem
mais graves. Segundo o Censo Demográfico de 1920, por exemplo, a taxa de
analfabetismo adulto atingia o incrível índice de 65%.
Embora a provisão de serviços proporcionada diretamente pelas famílias tenha
se restringido de forma significativa ao longo do último século, sendo substituída crescentemente por organizações públicas e privadas, a família continua a
exercer um papel crucial para a promoção do bem-estar da população, especialmente em países com redes de proteção social mais restritas. É verdade
que a família mudou de modo importante nas últimas décadas, com a emergência de configurações alternativas ao modelo “tradicional”, como as famílias
chefiadas por mulheres (monoparentais), famílias com um único indivíduo e
uniões homoafetivas. Porém, tais mudanças não alteram de modo relevante o
papel dos distintos grupos familiares na provisão de serviços sociais.
Como se sabe, grande parte das famílias brasileiras financia em algum grau o
acesso de seus membros a diferentes serviços sociais, pagando por cursos e
planos de saúde, adquirindo material didático e remédios e cuidando de membros da família mais vulneráveis, como idosos e portadores de deficiência.2
Além dos aspectos financeiros, o papel da família é também central em várias
outras dimensões. Por exemplo, os cuidados na primeira infância, o acompanhamento proporcionado pelas mães e/ou pais para a educação dos seus
filhos e os cuidados com alimentação e higiene são cruciais para o desenvolvimento intelectual e emocional de crianças e jovens. E esses cuidados familiares em determinadas fases da vida nunca serão inteiramente substituídos

2

Uma visão mais detalhada do gasto familiar com serviços sociais é apresentada no capítulo 2.
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por organizações públicas ou privadas, por mais que ocorra a expansão e a
melhoria da qualidade das políticas sociais.
Ao mesmo tempo, as famílias também se engajam voluntariamente na prestação de serviços a terceiros, especialmente no âmbito de igrejas, associações e outras organizações sociais. O trabalho voluntário e as doações são
aspectos menos percebidos das ações de indivíduos ou famílias no plano da
promoção do bem-estar social, mas fazem parte das relações sociais mais
sutis que formam o chamado “capital social” (Putnam, 1995).
Putnam argumenta, por exemplo, que o pertencimento a determinadas redes
e organizações comunitárias (como igrejas) parece ter impacto substancial
para a qualidade de vida dos membros do grupo. Isto ocorre por meio de mecanismos diversos, que podem envolver a ampliação das oportunidades de
acesso ao mercado de trabalho, a possibilidade de transações econômicas
de natureza informal e, em alguns casos, até mesmo o acesso a determinadas políticas sociais menos institucionalizadas.
Finalmente, indivíduos e famílias também se engajam politicamente via sindicatos, partidos políticos, conselhos comunitários e organizações de tipos,
buscando influenciar a provisão de serviços públicos por parte do Estado.
Essa ação se dá no plano das pressões sobre o executivo e legislativo, mas
sobretudo em escala micro, no interior de uma única fábrica ou de uma escola. As chamadas Associações de Pais e Mestres, existentes em diversos
países do mundo, são um exemplo de como exercer um papel importante no
âmbito de uma determinada comunidade – nesse caso, escolar.
É interessante destacar que autores como Hirschman (1996) chamam a atenção para a existência de uma conexão direta entre política social e dinâmica familiar. Por meio do chamado “efeito da difusão da informação”, há um
aprendizado coletivo em torno de diferentes temas, capaz de produzir impactos intergeracionais positivos de longo prazo.
Um exemplo desse impacto são as mães mais escolarizadas, que tendem
a uma fecundidade mais baixa e podem dedicar mais tempo e recursos a
um número menor de filhos (o que está associado a uma menor mortalidade
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infantil). Essas mulheres também conseguem ter maior acesso ao mercado
de trabalho, podendo auferir renda e ter maior controle sobre a alocação dos
recursos domésticos. E a tendência é que suas filhas também tenham maior
escolarização, perpetuando esse efeito para as próximas gerações.
Em outras palavras, Hirschman atribui grande importância à escolaridade das
famílias (e em especial das mulheres) para o bem-estar social no longo prazo. Nessa perspectiva, a escolaridade teria efeitos extensos para a melhoria
das condições do interior do domicílio – que, por sua vez, também influenciam a própria política pública mais à frente. Apesar de pouco perceptíveis no
dia a dia, seu efeito de longo prazo é significativo. Evidentemente, exemplos
análogos podem ser identificados para outras políticas sociais – no caso da
saúde, um trabalhador mais saudável é mais produtivo e, consequentemente,
pode melhorar sua renda e empregabilidade.

1.2.3_ O papel do setor privado
O setor privado está presente na promoção do bem-estar social, mas com
grande variabilidade dependendo do país e da política pública em questão.
No geral, ele se engaja na oferta direta de serviços para a população por meio
de escolas privadas, hospitais e clínicas particulares, planos de saúde, previdência privada e outros instrumentos análogos. Em alguns casos, o setor privado também opera a política pública diretamente, recebendo recursos para
tanto. Além disso, ele atua no campo da “assistência técnica”, por exemplo,
com a venda de insumos e serviços de natureza diversa.
De fato, a oferta de serviços sociais privados varia substancialmente entre os
países desenvolvidos. Enquanto o sistema de saúde da maioria dos países europeus é em grande medida público, nos Estados Unidos esses serviços são
predominantemente privados. Já a presença do Estado na provisão da educação básica é elevada e relativamente homogênea tanto nos Estados Unidos
como na Europa – ainda que se observe mais recentemente um movimento
crescente de expansão da oferta privada nesse tipo de serviço social nos EUA.
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No Brasil, desde a Constituição de 1988, a provisão de serviços sociais segue
um padrão híbrido, no qual – grosso modo – os mais ricos pagam por serviços de saúde, educação e previdência privada, enquanto os mais pobres são
atendidos pelo setor público (Gerschman e Santos, 2006). A oferta privada,
porém, é regulada pelo Estado. Ainda, em vários casos, as famílias podem receber incentivos fiscais ao utilizar esses serviços privados – por exemplo, via
isenção de imposto de renda para gastos relacionados à saúde, à educação
e à previdência privada.
Uma segunda forma de atuação das empresas privadas se dá quando essas organizações operam a própria política social e são remuneradas pelo
governo para tanto, mesmo que não recebam qualquer recurso das famílias
atendidas. O Chile é um exemplo clássico desse tipo de modelo, com a implantação na década de 1980 de uma proposta assegurando que a oferta
de vagas para alunos pobres fosse atendida por escolas privadas de ensino
básico por meio de um sistema de bolsas de estudo (vouchers). Essa política
foi implementada mais tarde em diferentes escalas por outros países, como
a Colômbia, mas vale notar que seus resultados em termos educacionais são
bastante controversos (Patrinos e Sakellariou, 2008; Veloso, 2011).3

No Brasil, políticas sociais operadas pelo setor privado são mais comuns nas
áreas de saúde e habitação. No primeiro caso, hospitais privados frequentemente alocam parte de sua capacidade para o atendimento de pacientes
do SUS, segundo regras específicas definidas pelo Ministério da Saúde. No
caso da habitação, o Programa Minha Casa Minha Vida financia diretamente
famílias com diferentes graus de subsídio público (conforme a faixa de renda
em questão) desde 2008, mas vendas, construção e entrega ficam a cargo de
construtoras e incorporadoras privadas.
Finalmente, o setor privado também proporciona apoio técnico para que a
provisão dos serviços sociais públicos se realize em diferentes dimensões.
Nesse caso, a provisão direta do serviço é realizada pelo Estado, mas itens
diversos são adquiridos junto a fornecedores privados. Aqui, estamos nos
3

Voltaremos a esse tema no capítulo 3.
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referindo a insumos e serviços variados, como remédios, material hospitalar,
material didático, merenda escolar, software e equipamentos utilizados pelas
unidades de saúde e educação (como aparelhos de ressonância magnética e
computadores). É provável que essa seja a principal forma de o setor privado
contribuir para a inovação no âmbito das políticas sociais, como discutiremos
mais à frente.

1.2.4_ O papel do terceiro setor
O formato de contribuição do terceiro setor para as políticas sociais pode ser
similar ao observado no setor privado. Nesse sentido, tal contribuição pode
ocorrer pela venda direta de serviços para a população, pela operação de
políticas sociais ou por atividades de apoio técnico.
Organizações do terceiro setor (como fundações e ONGs) podem realizar regularmente vendas diretas de serviços para a população no âmbito de escolas
e hospitais sem fins lucrativos, por exemplo. Algumas das mais reconhecidas
escolas, universidades e hospitais do Brasil e do exterior estão constituídas seguindo essas formas jurídicas. No entanto, nos casos em que essas organizações cobram pelos seus serviços, diferentemente de provedores privados, elas
não realizam distribuição de lucros para cotistas ou acionistas. Ocorrem também situações de imunidade tributária, que podem ou não envolver uma contrapartida de uma extensão na prestação de serviços ao Estado (como bolsas
de estudo ou vagas hospitalares para pacientes oriundos do sistema público).
Ainda, organizações do terceiro setor podem atuar por meio da operação de
determinadas políticas sociais, sem cobrar os serviços da população. Como
mencionado, em alguns estados brasileiros, as organizações sociais de atuação regional ou nacional têm papel importante na gestão de unidades públicas de saúde e creches. Nesse modelo, o recurso para a operação da política
social é principalmente de origem pública, enquanto a gestão operacional
(incluindo a contratação de pessoal) fica a cargo do terceiro setor.
Em menor escala, o terceiro setor também proporciona ao Estado atividades
de apoio técnico. Além da prestação de serviços técnicos remunerados, esse
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suporte costuma sobretudo ocorrer via doações das organizações sociais para
escolas públicas e outros equipamentos sociais. Por exemplo, é bastante comum que secretarias de educação estaduais e municipais no Brasil recebam
apoio técnico do terceiro setor para formação de professores, reformulação do
projeto pedagógico, aquisição de material didático ou adoção de novas tecnologias. Nesses casos, geralmente não há contrapartida de recursos financeiros
por parte do Estado, e a cooperação é instrumentalizada juridicamente por
meio de convênios entre o governo e a organização social em questão.
Por fim, há uma parte fundamental da ação do terceiro setor que se concretiza
no âmbito da ação comunitária – e que, nesse caso, se difere intrinsicamente
das ações do setor privado. Associações de bairro, cooperativas, igrejas e
outras organizações de base local contribuem de modo importante para dar
voz às demandas da população por políticas sociais, bem como oferecem
serviços sociais “no território” em menor escala.
Embora ações desse tipo se relacionem mais frequentemente a temas voltados para a infraestrutura urbana (água, esgoto e coleta de lixo), elas também
dizem respeito a demandas relativas à instalação e à gestão de equipamentos
sociais, como escolas, creches e postos de saúde. Para tanto, as organizações do terceiro setor buscam mobilizar indivíduos e famílias da comunidade
envolvida para o exercício de reivindicações diversas de interesse local. Apesar de distribuídas de forma capilar por diferentes regiões e cidades do País,
tais iniciativas podem ser decisivas para que as políticas sociais apresentem
uma distribuição socioterritorial mais equitativa, especialmente com as pressões exercidas sobre as prefeituras e câmaras de vereadores.
Até aqui, apresentamos diversos exemplos de como os diferentes atores (Estado, famílias, mercado e terceiro setor) contribuem para a provisão de serviços sociais de natureza diversa. Mas, dadas as especificidades do Brasil, é
importante aprofundar temas específicos da provisão de serviços sociais no
nosso País. Detalhamos esses aspectos, a seguir
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1. 3_

Políticas sociais no Brasil
Cardoso Jr. e Jaccoud (2005) propõem uma classificação das políticas sociais
federais bastante útil para o entendimento do universo das políticas sociais
brasileiras no período posterior a 1988. Esses autores distinguem quatro eixos principais: as políticas voltadas para o trabalho e o emprego; as políticas
de assistência social e combate à pobreza; as políticas derivadas da lógica

......
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Figura 1.3_

Observa-se no Brasil grande diversidade na
provisão de serviços sociais por parte do Estado
:: Principais eixos de atuação das políticas sociais brasileiras

Eixo

Políticas sociais

Trabalho e
emprego

_Previdência social (urbana e rural)
_Previdência dos funcionários públicos e militares
_Apoio ao trabalho (FGTS, seguro desemprego)
_Qualificação profissional
_Política fundiária

Assistência
social

_Transferência de renda
_Assistência social
_Alimentação e nutrição
_Microcrédito

Cidadania
social

_Saúde
_Ensino básico

Infraestrutura
social

_Habitação
_Saneamento básico
_Transporte público

Fonte: Cardoso Jr. e Jaccoud, (2005: 197), adaptado pelo autor.
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de expansão dos direitos universais (como saúde e educação); e as políticas
voltadas para a promoção da infraestrutura social, como saneamento, habitação e transporte público (Figura 1.3).4

Começaremos discutindo o eixo de trabalho e emprego. Embora as políticas
desse eixo pudessem ser, em tese, mais universais, na prática elas acabam
por não incluir uma parte importante dos trabalhadores brasileiros – aqueles
do setor informal, que totalizam mais de 40% do total de ocupados (PNAD,
IBGE, jan/2020).
Esse grupo tão numeroso não possui acesso a políticas como fundo de garantia, seguro desemprego e, em sua maioria, INSS. Apesar de alterações recentes, as políticas voltadas para o trabalhador continuam assentadas principalmente na CLT – o sistema de políticas trabalhistas originado da era Vargas
e fortalecido em parte pelos fundos públicos instituídos na década de 1960
– o que acaba por excluir os informais.
O eixo da assistência social também não é universal, uma vez que é por definição voltado aos segmentos mais vulneráveis da população. Nos últimos 30
anos, entretanto, as políticas de assistência ganharam um ímpeto importante
com a diversificação de temas e de frentes de abordagem. Um exemplo são
as políticas de transferência de renda, que se expandiram substancialmente
com o advento do BPC na década de 90 e do Bolsa Família (2003) e passaram a cobrir, em conjunto, um número muito significativo de beneficiários.
Ao mesmo tempo que revela a enorme abrangência das políticas sociais no
Brasil, tal quadro nos permite perceber a heterogeneidade entre elas. À exceção das áreas presentes no eixo de cidadania social, nenhuma das demais
políticas persegue efetivamente princípios voltados para a universalização da
oferta de serviços.
Com efeito, é o eixo de cidadania social que reúne as políticas mais geralmente entendidas como obrigação do Estado. As políticas de saúde e edu-

4

Algumas organizações, como a Unesco, incluem a cultura como parte das políticas sociais. Não incluiremos esse tema aqui, pois o setor tem características de provisão e financiamento muito distintas
das demais.
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cação buscam atender a metas de universalização, sendo que o SUS atinge
mais de 90% da população, incluindo os chamados usuários exclusivos e
não exclusivos (Aguiar, 2011). Vale notar, porém, que a política de saúde
continua (como mencionado) a depender de modo importante de hospitais
filantrópicos e organizações sociais – em determinados municípios, são eles
os agentes que operacionalizam inteiramente o sistema de atenção à saúde.
Na educação, a universalização já foi atingida no ensino fundamental; para o
ensino infantil e médio, o Plano Nacional de Educação (2014) prevê metas de
universalização bem ambiciosas e que vêm sendo gradativamente atingidas. O
Censo Escolar de 2018, por exemplo, mostrava que mais de 90% das crianças
entre 5 e 17 anos de idade estavam frequentando a escola naquele momento.
Ainda no campo educacional, foram tomadas várias outras iniciativas voltadas a adolescentes e jovens visando à promoção da educação profissionalizante (Pronatec) e ao ingresso de jovens vulneráveis na universidade (Prouni, FIES e Cotas Raciais). Por mais que algumas dessas iniciativas possam
ser consideradas polêmicas na visão de alguns, é inegável que essa última
geração de políticas educacionais ampliou substancialmente o investimento
social público com o objetivo de incluir os extratos mais vulneráveis da população brasileira.
Finalmente, o eixo da infraestrutura social é caracterizado por políticas públicas muito dispendiosas. Nas três diferentes esferas de governo, o setor
de infraestrutura tem sido com frequência vítima das grandes restrições orçamentárias que limitam qualquer expectativa de atingimento da universalização em políticas como, por exemplo, a habitacional. Além disso, não há
nenhuma garantia legal de acesso às políticas desse último grupo. Em geral,
elas se caracterizam por serviços comercializados para a população, sendo
que alguns deles podem ser objeto de subsídio público (como o saneamento), a depender da região ou do grupo de renda envolvido.
Em suma, esse quadro reflete também as situações nas quais a provisão
privada de serviços é subsidiada pelo governo. Como mencionado, é esse o
caso de programas nas áreas de ensino superior (Prouni e Fies) e de habita-
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ção popular (Programa Minha Casa Minha Vida), em que o provedor vende
seus serviços diretamente para o consumidor final, mas o governo subsidia
parcialmente a oferta, seja via renúncia fiscal para as empresas provedoras
de serviços educacionais seja via oferta de crédito subsidiado. Isso ocorre,
por exemplo, para a realização do curso superior ou no âmbito do processo
de concessão de crédito para a compra da casa própria.
Em geral, a utilização de subsídios se dá quando as políticas em questão não
têm objetivos relacionados à universalização. Afinal, o subsídio parcial dificilmente consegue dar acesso amplo a famílias extremamente pobres, mas
é capaz de aumentar o acesso de grupos com rendimentos intermediários,
como as chamadas classes C e D. Contudo, apenas uma oferta gratuita de
serviços sociais parece ter um impacto econômico relevante para as famílias
extremamente pobres.
De fato, um efeito muito relevante da universalização diz respeito ao seu impacto para a estrutura de gastos das famílias – ela amplia suas oportunidades
de acessar mais serviços e, ao mesmo tempo, alocar seus recursos em outras
dimensões essenciais, como alimentação. E essa tendência é relativamente inevitável, uma vez que as empresas privadas dificilmente poderiam atender adequadamente aos grupos mais vulneráveis em condições comerciais normais.
Ao ampliar a oferta pública de educação e saúde, o Estado permite que as
famílias reduzam relativamente seus gastos mensais destinados a esses itens.
Do mesmo modo, quando transfere renda para famílias extremamente pobres,
o governo melhora a condição nutricional e potencializa as chances de crianças continuarem a frequentar a escola. Discutimos esses aspectos a seguir.
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2_

UM OLHAR PARA A
CAPACIDADE DE
CONSUMO DOS MAIS
POBRES
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As famílias mais vulneráveis têm claramente enorme importância para as políticas sociais e, indiretamente, para o setor privado. Afinal, além de muito
numerosos, os pobres são o grupo com maiores dificuldades em adquirir
serviços sociais privados. E se saúde e educação básica são bens públicos,
como discutido anteriormente, não atender a essas famílias pode ter consequências de amplo espectro para toda a sociedade, como evidenciado pela
pandemia que o mundo vem atravessando.
A vulnerabilidade social não depende exclusivamente de fatores econômicos.
Torres e Barki (2013), por exemplo, argumentam que a vulnerabilidade social
está relacionada também aos “ativos” possuídos pelas famílias: capital físico,
que inclui terra e bens materiais; capital humano, que inclui educação, saúde
e poder do trabalho; e capital social, relacionado à extensão e à natureza das
relações sociais. Porém, quando nos referimos de forma mais específica à capacidade de consumo, objeto principal dessa seção, compreender os dados
sobre orçamento familiar é de grande relevância.
Assim, para pensar as políticas sociais de um dado país, é importante analisar
a situação das famílias mais vulneráveis e suas condições financeiras específicas. Inicialmente, apresentamos uma discussão sobre o orçamento dessas
famílias, para em seguida aprofundar o olhar sobre o significado dessa estrutura orçamentária para as empresas privadas que buscam atuar na provisão
de serviços sociais.

2 .1_

Estrutura orçamentária
As famílias pobres, aqui definidas como aquelas com renda mensal familiar
inferior a dois salários mínimos, atingiam um total de 12,6 milhões no Brasil
em 2018, ou o correspondente a 21% do total, segundo dados da Pesquisa
de Orçamento Familiar no Brasil (POF). Em termos populacionais, esse grupo
era formado por quase 33 milhões de pessoas vivendo nessa condição – um
número de pessoas similar ao de um país de médio porte como a Argentina.
Os dados sobre a distribuição de rendimentos familiares (Figura 2.1) mostram
que o contingente de famílias pobres é ainda muito expressivo no País. No
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entanto, estudos que comparam essa distribuição com a observada nos anos
de 1990 indicam que a população mais pobre diminuiu substancialmente em
termos relativos nos primeiros 30 anos posteriores à promulgação da Constituição (Deak, 2018).

......
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Figura 2.1_

Os grupos de renda intermediária concentram a
maior parte da população
:: Distribuição (%) dos rendimentos familiares por grupo de renda, em Reais.
Brasil, 2017-2018
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Fonte: IBGE, POF, 2017-2018.
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De fato, nos últimos 30 anos, os grupos de renda intermediária, em particular
a chamada classe C, aumentaram substancialmente sua participação relativa. Dentre os fatores explicativos, podemos citar aspectos relacionados à
ampliação das políticas sociais e do emprego formal, bem como a redução
da inflação e o aumento real do salário mínimo.
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Embora todos saibamos da existência desse enorme contingente, no Brasil
é raro que os mais escolarizados e ricos tenham uma visão clara sobre o real
significado das carências e das dificuldades experimentadas pelas famílias
em pior condição social. Dados quantitativos são pouco efetivos para comunicar experiências concretas como as situações de pobreza. Provavelmente,
a melhor forma de entender concretamente o que significa ser pobre é por
meio de visitas a comunidades de baixa renda para experimentar a realidade,
mesmo que brevemente.
Estudos de natureza etnográfica sobre a pobreza revelam não apenas a relevância das carências econômicas diretas no dia a dia, mas as significativas
flutuações nos rendimentos das famílias pobres, que podem levar a situações
de grande insegurança econômica e estresse emocional, dependendo das
circunstâncias (Collins et al., 2009). O trabalho informal é sujeito a altos e
baixos e, em momentos de maior crise econômica e de redução do consumo
– como o vivido durante a crise da COVID-19 –, muitas famílias serão colocadas em condições de absoluta restrição econômica.
Contudo, é possível nos aproximarmos dessa realidade ao analisar dados
disponíveis sobre o consumo familiar. Esses dados mostram que os mais pobres alocavam acima de 70% de sua despesa mensal a itens básicos: 20,6%
para alimentação, 41,1% para habitação e 8,6% para o transporte. E isso se
dá apesar da alimentação deficiente, das moradias precárias e do excesso de
lotação do transporte público (Figura 2.2).
Esses itens básicos são aqueles de difícil compressão, mesmo em situações
de crise. Afinal, todos precisam se alimentar, morar em algum lugar e circular
pelo espaço de sua cidade para trabalhar ou estudar. Já o brasileiro médio
alocava 58% de sua despesa a esses itens. A média do País é 12 pontos percentuais mais baixa porque, obviamente, tais gastos são muito menores em
termos proporcionais para as famílias de alta renda.
Dentre os itens listados, as despesas mensais com alimentação chamam
bastante a atenção. Com efeito, as famílias mais pobres destinavam em média apenas R$ 324,16 por mês para se alimentar – um valor inferior ao custo
de um jantar para duas pessoas em um restaurante de elite em São Paulo.
Vale notar que, por citar despesas monetárias e não monetárias, a POF inclui
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também nessa contabilidade cestas básicas, cartões alimentação e outros
donativos em espécie eventualmente recebidos pelos mais pobres.

......
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Figura 2.2_

Mais de 70% da renda dos mais pobres se destina a
habitação, alimentação e transporte
:: Despesa mensal familiar, por classe de despesa. Brasil, 2017-18

Tipo de despesa

Média Brasil

Famílias com renda
de até R$ 1.908

R$

%

R$

%

681,13

13,70

324,16

20,60

Habitação

1.490,61

29,90

646,15

41,10

Vestuário

169,70

3,40

66,16

4,20

Transporte

719,53

14,40

135,58

8,60

Higiene e
cuidados pessoais

142,99

2,90

78,33

5,00

Assistência à saúde

322,8

1 6,50

92,61

5,90

Educação

195,61

3,90

31,71

2,00

Recreação e cultura

105,22

2,10

28,52

1,80

Fumo

18,42

0,40

11,48

0,70

Serviços pessoais

53,12

1,10

15,97

1,00

Despesas diversas

121,83

2,40

24,68

1,60

Outras despesas

604,74

12,10

67,16

4,30

Aumento do ativo

200,64

4,00

19,52

1,20

Diminuição do
passivo

159,03

3,20

28,84

1,80

Despesa total

4.985,39

100,00

1.570,86

100,00

Alimentação

Fonte: IBGE, Pesquisa de Orçamento Familiar.
Nota: Estão incluídos no item habitação os gastos com a moradia propriamente dita, além dos
custos com mobiliário, eletrodomésticos, manutenção do lar e serviços públicos como água, energia
elétrica e telefonia.
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Em termos relativos, as despesas com moradia são bastante relevantes para
os mais pobres (41,1% da despesa total), além de serem de difícil compressão
por incluir aspectos essenciais, como aluguéis, condomínio e tarifas públicas.
Em conjunto, esses itens correspondem a mais de 80% do total de despesas
em habitação desse grupo de renda – apesar do quadro de moradias apertadas em periferias e favelas, ausência de saneamento e arruamento e todas as
demais mazelas comumente associadas à condição residencial das famílias
de baixa renda no Brasil.
Não menos importante, os valores médios das despesas mensais dos mais
pobres com transporte são muito baixas (R$ 135,58). Se considerarmos o
preço do bilhete único para o transporte coletivo de São Paulo em 2020
(R$ 4,40), por exemplo, esse valor seria suficiente para a aquisição de apenas
30 bilhetes, ou o correspondente a 15 dias de deslocamento casa-trabalho
para um único membro da família. Em outras palavras, para as famílias pobres que moram em locais distantes, o recurso disponível para acessar os locais com maior concentração de emprego (e de outras oportunidades sociais)
tende a ser muito limitado.
O tema da chamada pobreza multidimensional tem sido longamente discutido
nas ciências sociais (Alkire e Foster, 2011). Esse conceito busca comunicar
não apenas as carências relacionadas ao mundo do consumo, mas o acúmulo de dificuldades que uma família pobre enfrenta em diferentes sentidos.
Além das já mencionadas acima – como precariedade da moradia, limitação
alimentar e dificuldades de acesso a oportunidades de trabalho –, podemos
destacar a ausência de saneamento, a maior exposição à violência e a riscos
ambientais (como deslizamentos e inundações) e a restrição de acesso a serviços públicos, como os de saúde e educação. Não é pouco.
Considerando esse panorama, devemos examinar mais a fundo as despesas
familiares relacionadas a essas duas últimas políticas. Em primeiro lugar, podemos observar que os mais pobres no Brasil geralmente gastam muito pouco com itens relacionados à assistência à saúde (R$ 92,61, ou 5,9% do total).
Na prática, quase 70% do gasto em saúde das famílias mais vulneráveis é
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concentrado no item remédios (R$ 64,57). Despesas com os demais itens
desse grupo são irrisórias, incluindo planos de saúde, tratamento dentário,
consultas médicas e exames de natureza diversa (Figura 2.3).
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Figura 2.3_

Os remédios são o principal gasto dos mais pobres
com saúde
:: Despesa mensal familiar com assistência à saúde. Brasil, 2017-18

Tipo de despesa

Média Brasil
R$

%

R$

%

Remédios

140,47

43,50

64,57

69,70

Plano/seguro saúde

108,57

33,60

7,79

8,40

Consulta e tratamento
dentário

15,60

4,80

2,53

2,70

Consulta médica

15,93

4,90

5,55

6,00

Tratamento médico e
ambulatorial

4,96

1,50

1,23

1,30

Serviços de cirurgia

10,78

3,30

1,12

1,20

Hospitalização

1,07

0,30

0,26

0,30

Exames diversos

8,58

2,70

4,00

4,30

Material de tratamento

13,96

4,30

4,86

5,20

Outras

2,88

0,90

0,70

0,80

322,81

100,00

92,61

100,00

Total da assistência
a saúde

Fonte: IBGE, Pesquisa de Orçamento Familiar
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Famílias com renda
de até R$ 1.908
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Por outro lado, quando examinamos a média dos gastos da população no
grupo referente à atendimento à saúde, observamos que os gastos mensais
com remédios são também importantes (R$ 140,47), mas esse total responde
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por 43,5% da despesa observada. Para o conjunto da população, os planos
de saúde se destacam de forma muito mais importante, atingindo 33,6% do
dispêndio médio em saúde. Vale notar que boa parte das famílias de renda
mais elevada tem acesso a planos de saúde proporcionados por empresas,
o que normalmente não é o caso das famílias mais pobres por estarem mais
frequentemente fora do mercado formal de trabalho.
Em conjunto, esses dados sugerem que – apesar de suas limitações - o Sistema Único de Saúde (SUS) consegue responder em grande medida pela demanda por consultas e exames da população mais pobre, sendo que apenas
os mais ricos têm acesso a planos de saúde. O mesmo não ocorre com o
acesso a remédios, uma vez que os gastos médios dos mais pobres são relativamente elevados em termos absolutos. Em outras palavras, os dados sugerem que políticas públicas voltadas para esse tema, como a de Farmácias
Populares, atendem apenas parcialmente às necessidades desse segmento
da população.
Por fim, cabe observar que os gastos em saúde são influenciados pela estrutura etária da população. Afinal, nas famílias com membros idosos, a média
do gasto em saúde tende a ser muito mais elevada. A mesma influência se
manifesta para os gastos em educação, uma vez que nem todas as famílias
têm filhos em idade escolar.
No caso da educação, porém, o dispêndio dos mais pobres com esse item
de consumo é praticamente irrelevante. O gasto médio das famílias mais vulneráveis é particularmente comprimido, chegando a somente R$ 31,71 – ou
2% do gasto total das famílias com renda inferior a dois salários mínimos em
2018 (Figura 2.4).
Sem dúvida, esses valores são chocantemente baixos, especialmente quando considerada a perspectiva das famílias de maior renda de São Paulo e do
Rio de Janeiro – que, não raro, chegam a gastar 5 mil reais ou mais por mês
para matricular um único filho em uma dada escola ou universidade de elite.
No entanto, para a média das famílias brasileiras, os valores observados são
mais modestos, atingindo apenas R$ 195,61 mensais. Em termos médios,
os itens mais frequentes se referem a cursos (regulares, superiores e outros),
somando quase 60% do gasto total.
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Na perspectiva das políticas sociais, a escola pública exerce sem dúvida um
papel crucial no atendimento das famílias pobres, especialmente no caso do
ensino básico. Afinal, a cobertura escolar para crianças e jovens de 5 a 17
anos já ultrapassou os 90% no Brasil, segundo os dados do Censo Escolar
de 2018. Mas essa relevância não se aplica somente ao acesso dos mais
pobres aos cursos, mas também a livros didáticos e artigos escolares proporcionados diretamente pelos estados ou pelo Programa Nacional do Livro
Didático.

......

......

Figura 2.4_

O gasto médio das famílias pobres com educação é
muito baixo
:: Despesa mensal familiar com educação. Brasil, 2017-18

Tipo de despesa

Média Brasil

Famílias com renda
de até R$ 1.908

R$

%

R$

%

Cursos
regulares

62,24

31,80

6,89

21,70

Cursos
superiores

53,51

27,40

6,86

21,60

Outros cursos
e atividades

43,92

22,50

5,32

16,80

Livros didáticos e
revistas técnicas

13,04

6,70

5,67

17,90

Artigos escolares

8,47

4,30

3,99 1

2,60

Outras

14,43

7,40

2,98

9,40

Total com educação

195,61

100,00

31,71

100,00

Fonte: IBGE, Pesquisa de Orçamento Familiar

...... 46

Há ainda outros programas educacionais extremamente relevantes para as
famílias de menor renda – caso da Merenda Escolar e do Transporte Escolar.
Esses programas reduzem o dispêndio dos mais pobres com outros itens de
consumo e aumentam a probabilidade de crianças e jovens continuarem a
frequentar a escola pública, especialmente aquelas residentes em áreas urbanas e rurais mais isoladas.
Finalmente, no caso da educação, vale mencionar o tema do ensino superior.
Se no passado tal possibilidade era praticamente inviável para famílias muito
pobres, nas últimas duas décadas foram desenvolvidas políticas que ampliaram a oferta, embora de modo limitado. Além da universidade pública (de
acesso mais difícil para os muito pobres), os programas Prouni e FIES – que
oferecem respectivamente subsídio e crédito para os mais pobres frequentarem a universidade privada – ampliaram de modo importante o ingresso
de jovens de menor renda na universidade. Mas esses programas enfrentam
problemas de financiamento importantes, sendo mais frágeis como políticas
públicas, especialmente em contextos de restrição fiscal.

2.2_

Principais significados para o setor privado
As fortes restrições orçamentárias das famílias mais pobres limitam claramente as oportunidades das empresas que atuam do campo dos serviços
sociais. No caso daquelas empresas que tem como foco famílias com renda
mais baixa, estratégias de monetização baseadas exclusivamente em vendas
diretas de produtos e serviços dificilmente serão bem-sucedidas. Considerando a estrutura orçamentária hoje existente, mesmo os cursos universitários à distância – talvez a estratégia mais ambiciosa de ampliação da cobertura por parte do setor privado de serviços educacionais – geralmente não
conseguem ser financiados pelo estrato mais pobre da população brasileira.
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Outra consequência desse fenômeno é que negócios em educação e saúde
– quando vendidos a preços mais acessíveis para a população – precisam
ter como alvo grupos intermediários da população, como a chamada classe
C. Os 25% mais pobres da população não são capazes de adquirir recorrentemente serviços de maior valor agregado, como planos de saúde e cursos
regulares, sem considerável grau de subsídio público, levando em conta os
preços atualmente praticados.
Essa situação é ainda mais agravada quando consideramos a difícil situação
ocupacional dos grupos sociais mais vulneráveis. Por dependerem mais frequentemente de mercados informais de trabalho – onde as receitas flutuam
significativamente e, não raro, são intermitentes – essas famílias já têm sua
renda comprometida com alimentação, moradia e transporte, o que dificulta
a cobertura de despesas regulares em saúde e educação. Assim, se os gestores públicos realmente tiverem a expectativa de contribuir para a ampliação
do bem-estar social nesse tipo de contexto, será inevitável garantir uma presença forte da política pública.
Finalmente, o tema da multidimensionalidade da pobreza, apontado acima,
também significa que soluções para famílias com renda mais baixa precisam
ser sistêmicas. É difícil que um único produto ou serviço seja capaz de atender verdadeira e sustentadamente as famílias muito pobres de forma direta.
No entanto, é possível eventualmente fazer parte de um conjunto de soluções
mobilizadas pelo Estado para atender a esse segmento. Discutimos esses
aspectos a seguir.
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3_

POLÍTICAS SOCIAIS E O
MUNDO DOS NEGÓCIOS
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Como discutido no primeiro capítulo, o setor privado é parte do conjunto de
atores que integram os chamados sistemas de bem-estar social, pois contribui de diferentes maneiras para que a política social se realize. Embora verdadeira, porém, essa afirmação não é capaz de contar toda a história. Afinal,
nem sempre os negócios são capazes de atender a todo o público-alvo das
políticas sociais, especialmente aos grupos sociais mais vulneráveis. Além
disso, aspectos regulatórios fazem muita diferença em termos dos impactos
e dos significados de determinados negócios para o campo social.
Este capítulo parte do entendimento de que, para que sejam viáveis para grupos mais pobres, a maioria dos negócios dedicados a esse segmento de mercado precisará ser subsidiada ou financiada em alguma medida pelo Estado.
Isso indica que o papel do setor público – independentemente das variações
do modelo de oferta adotado – seguirá sendo de suma importância para a
melhoria das condições sociais no Brasil (assim como em outros países).
Como veremos mais à frente, a principal contribuição dos negócios para as
políticas sociais não está na substituição do papel do Estado. Ao contrário,
ela está na ampliação da capacidade de inovação, incluindo soluções voltadas para a redução de custos, o aumento da qualidade, a diminuição da
demanda por serviços públicos e a transformação das características mais
arcaicas dos processos de provisão de serviços.
Para entender melhor o tema, é importante comentarmos sobre os conceitos
que embasam uma reflexão a respeito dos diferentes arranjos para o financiamento privado de serviços sociais e suas consequências. Com isso, buscamos compreender melhor o papel regulatório do setor público no que diz
respeito à serviços sociais e suas implicações para o campo de negócios,
bem como destacar seu potencial como indutor de inovações no campo das
políticas sociais.
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3.1_

Conceitos básicos
Os negócios no campo de serviços sociais se expandiram de forma muito intensa no Brasil nas últimas décadas. Os setores de planos de saúde e ensino
universitário, por exemplo, cresceram de modo substancial desde os anos de
1990 (Gonzalez, Almeida Prado e Deak, 2018). Do mesmo modo, observa-se
um crescimento relevante no número de startups atuando nas áreas de saúde
e educação na última década.
De fato, a Associação Brasileira de Startups (Abstartups) identificou mais de
1.000 startups em seu mapeamento dessas empresas de base tecnológica
no País em 2018. A maioria delas atua nos setores de saúde e educação,
sendo chamadas de healthtechs e edtechs, respectivamente.5 Como veremos adiante, várias dessas novas startups de base tecnológica pretendem
atender a segmentos de baixa renda ou mesmo – em alguns casos – complementar ou substituir a oferta pública por meio de modelos supostamente mais
atraentes e adequados para esse consumidor.
Algumas dessas organizações que atuam em projetos voltados para grupos
vulneráveis da população se autodenominam “negócios de impacto”, embora
o entendimento sobre o que isso significa ainda pareça ser pleno de ambiguidades. Na introdução a uma coletânea sobre esse tema, Barki, Comini e Torres (2019) colocam que esse conceito ainda tem contornos imprecisos. Para
eles, a emergência dessa categoria seria fruto de uma transformação cultural
mais geral, relacionada, por exemplo, à busca por propósito dos profissionais
no ambiente de trabalho e por uma crescente preocupação com o impacto
social e ambiental das atividades empresariais.
Nesse sentido, surgem diferentes expressões e movimentos, como capitalismo consciente, valor compartilhado, Sistema B e negócios de impacto.
A seu modo, cada um deles busca definir os contornos de atividades privadas

5

Ver: https://ecossistemasdestartups.com.br/#
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que possam contribuir em alguma medida para transformações sociais. Nesse contexto, negócios que oferecem serviços sociais, especialmente aqueles
voltados para os grupos de renda mais baixa, são de particular interesse.
Ao observar o universo de organizações que aderem a tais expressões e movimentos, é possível perceber algumas que – embora mais engajadas socialmente – não seriam fundamentalmente distintas das existentes até o final do
século XX. Grosso modo, muitas das empresas que autodeclaram ter impacto
ou propósito acabam provavelmente sendo organizações que seguem maximizando o lucro no registro clássico do capitalismo, ainda que tentando de
alguma forma agregar componentes de responsabilidade social mais acentuados do que os observados no passado.
No entanto, aqueles que adotam diretamente a categoria “negócios de impacto” buscam definições mais restritivas sobre os elementos que caracterizam e distinguem esse grupo de organizações. De fato, ao se referirem aos
negócios de impacto de forma mais específica, outros autores dessa mesma
coletânea buscam uma definição mais precisa sobre o que esses negócios
significariam:

Definimos os negócios de impacto como empreendimentos com
missão e soluções voltadas para a resolução de problemas sociais
e ambientais – comprometidos em monitorar seu impacto e gerar
resultado financeiro positivo e sustentável. Os negócios de impacto podem assumir diferentes formatos legais, como associações,
cooperativas e empresas (Cruz, Quitério e Scretas, 2019).

Nessa acepção, negócios de impacto precisariam (para se definirem como tal)
oferecer soluções que contribuíssem efetivamente para a resolução de problemas sociais e ambientais e, simultaneamente, gerar evidências mensuráveis
sobre a existência e a relevância de tal impacto. Além disso, essa formulação
também destaca a necessidade de certa intencionalidade por parte dos gestores ou dos investidores da organização em questão, no sentido de reconhecerem e declararem a intenção de produzir impacto como parte da missão da
organização. Finalmente, interessa também notar que essa definição amplia o
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conjunto de tipos de organizações passíveis de serem consideradas como negócios de impacto, incluindo entre elas associações e cooperativas.
Como sabemos, todas as definições podem pecar por certa artificialidade
ao tentarem conceitualizar uma realidade que é, quase sempre, muito mais
complexa e multifacetada. Por exemplo, quando consideramos esse tema em
uma perspectiva histórica, somos obrigados a admitir que esse setor provavelmente surgiu há muito mais tempo, ainda que o ideário em torno da categoria indique que ela seria, de fato, bem mais recente.
A rigor, diversos tipos de empresas relativamente tradicionais atenderiam
possivelmente aos critérios enunciados acima. Esse é o caso, por exemplo,
das grandes empresas privadas de saneamento existentes em todo o mundo. A operação dessas empresas – em geral sustentáveis economicamente
– apresentam reconhecidos impactos positivos para a saúde e as condições
de vida da população. A grande maioria delas cobra por seus serviços diretamente do consumidor e é objeto de regulação por parte do Estado.
Pode-se argumentar que não exista uma intencionalidade de produzir impacto em várias das empresas atuantes nesse ramo. Mas o impacto social do
saneamento é tão reconhecido e intrínseco à natureza do negócio que dificilmente sua importância social escaparia dos executivos e dos investidores de
organizações do gênero.
No Brasil, grande parte das empresas de saneamento são estatais, mas isso
não muda fundamentalmente o argumento. As empresas estatais de saneamento mais bem organizadas têm ações listadas em bolsa de valores, são
lucrativas e muitas delas têm sido incluídas em processos de privatização.
Já existem também empresas privadas gerindo serviços desse tipo em municípios brasileiros, inclusive em alguns de maior porte, como Niterói, no estado do Rio de Janeiro. É também provável que o novo marco legal do setor,
aprovado recentemente no Congresso Nacional, contribua para ampliar esse
movimento de privatização.
Isso não significa que a oferta de saneamento tenha atingido a universalização no País, sendo especialmente deficiente a coleta e o tratamento de esgotos. Na verdade, como discutimos anteriormente, em países como o Brasil,
onde existe um grande conjunto de famílias extremamente pobres, qualquer
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modelo baseado no pagamento por parte da população – independentemente de ser gerido por empresa pública ou privada – tende a enfrentar dificuldades significativas para a promoção da universalização, especialmente na
ausência de subsídios para tal fim.
Por outro lado, existem também empresas privadas que recebem seu pagamento diretamente do governo (e não das famílias) para operarem a provisão
de determinados serviços sociais ou ambientais. Esse é o caso de empresas
de coleta de lixo, tradicionalmente remuneradas por meio de contratos públicos com governos estaduais ou prefeituras. São também negócios com
enorme relevância socioambiental, mas será correto nos referirmos a elas
como negócios de impacto, conforme a acepção acima?
A questão aqui é ainda mais ambígua, pois esse tipo de organização só parece ser sustentável economicamente na presença de recursos públicos. Além
disso, em diversas cidades do Brasil, esse é um segmento tradicionalmente
marcado pela presença de contratos públicos viciados e com dificuldades
crônicas de atendimento das famílias nas áreas urbanas mais pobres, como
favelas e loteamentos clandestinos. É provável que, nesses casos, o critério
da intencionalidade em gerar impacto não se verifique. Mas, ainda assim, o
impacto socioambiental de uma operação de coleta e tratamento de lixo bem
gerenciada é obviamente notável.
Em suma, o impacto social ou ambiental positivo, quando decorrente das características específicas de um determinado tipo de organização, pode ser considerado como relativamente independente da intencionalidade de seus gestores e investidores. Essa é uma observação de grande relevância. Afinal, ao
tratamos do universo de empresas nas áreas de saúde, educação e soluções
urbanas (apresentadas nos capítulos a seguir), percebemos que várias delas
têm potencial significativo de ter impacto positivo para as políticas sociais, mas
sem necessariamente terem se definido como negócios de impacto.
Evidentemente, do ponto de vista da política pública, interessa mais o resultado
das ações dos atores sociais do que a forma pela qual esses atores se autodefinem. Para aprofundar essa reflexão, discutimos a seguir diferentes estratégias
de financiamento da oferta de serviços sociais e suas consequências.
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3.2_

Tipos de arranjos para o financiamento de serviços sociais
Os elementos discutidos acima estão relacionados ao que a literatura denomina de padrão híbrido de provisão de serviços sociais, caracterizado pela
presença simultânea de provedores públicos e privados (Gerschman, e Santos, 2006). Como visto nos exemplos acima, existem diversos modelos de
financiamento para a provisão desses serviços, e o setor privado pode se
engajar nessa oferta de diferentes maneiras. Mas, para compreender melhor
esse ponto, é preciso distinguir – para cada segmento específico – o tipo de
organização provedora de um dado serviço do tipo de agente que financia o
serviço (Figura 3.1).

......
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Figura 3.1_

Existem diferentes formas de o setor privado se
engajar na provisão de serviços sociais
:: Arranjos para o financiamento da provisão de serviços sociais

Financiador
Setor público

Provedor
do serviço

Setor público

Setor privado ou
terceiro setor
Fonte: Torres (2013).
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públicos (escola
pública)
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financiamento privado
(saneamento)

Provisão privada e
financiamento público
(coleta de lixo)

Oferta direta ao
consumidor privado
(escola privada)
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O modelo de provisão e financiamento públicos é o exemplo típico do que a
maioria da população costuma entender por serviço público. Nesse arranjo,

...... 55

o governo financia e provê o serviço social direta e gratuitamente. Os exemplos mais comuns são a escola pública e parte dos serviços de atenção básica à saúde, em geral aqueles serviços de escala local organizados em torno
dos postos de saúde.
Vale notar, porém, que a provisão de serviços de saúde básica vem sendo
cada vez mais realizada por organizações sociais, especialmente no caso
de alguns grandes municípios brasileiros como São Paulo. O pagamento é
público, mas a operação está a cargo dessas organizações sociais. Assim,
observamos um deslocamento do modelo original de financiamento da política social. Trata-se agora da situação onde a provisão é privada e o financiamento é público.
No primeiro caso, o contato entre a população e o serviço em questão se dá
via funcionários públicos, com a oferta altamente regulada tanto pelas normas
do direito administrativo como por regulamentações específicas existentes
para cada setor. No segundo, ao contrário, esse contato se dá via técnicos
contratados pelas organizações provedoras do serviço, que cumprem regras
de cobertura e qualidade definidas previamente com estados ou municípios
e são fiscalizadas pelo agente público. Embora também sujeitas à regulação
do direito administrativo (por gerirem recursos públicos), parte do aparato
regulatório é distinto – em geral, o gestor local tem mais liberdade para a execução dos serviços, especialmente no que diz respeito à questão trabalhista.
Desde meados dos anos 2000, os municípios de São Paulo e do Rio de Janeiro passaram a utilizar as organizações sociais (OS) para a provisão dos
serviços de saúde básica. Em São Paulo, por exemplo, grandes organizações
filantrópicas passaram a executar a provisão da atenção básica nas diferentes regiões da cidade, como o Hospital Santa Marcelina na Zona Leste e o
Hospital Israelita Albert Einstein na Zona Sul. Essa transição possivelmente se
deu com base em argumentos relacionados à qualidade dos serviços. Ainda
assim, o fato de o governo local perceber sentido econômico nesse formato,
uma vez que ele deixa de arcar com os custos da previdência do funcionalismo público, por exemplo, certamente serviu de grande estímulo para as decisões governamentais. Vale também mencionar que esse modelo tem sido
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objeto de críticas oriundas do movimento sindical e de denúncias por suposta
corrupção e esquemas políticos, especialmente no Rio de Janeiro.
Apesar de poderem oferecer vantagens econômicas (como a redução dos
gastos previdenciários), as competências de gestão do governo são quase
sempre severamente testadas no modelo de provisão privada e financiamento público. De fato, esse modelo supõe competências regulatórias e de
gestão significativas da parte dos governos locais para que o serviço seja
realmente oferecido à sociedade com qualidade, economicidade e equidade.
Dada a grande heterogeneidade dos estados e municípios brasileiros, essa
não parece ser uma solução de caráter universal, passível de ser adotada em
todo o País.
Os serviços públicos de saúde de alta complexidade (aqueles que ocorrem
apenas em hospitais) também podem prestar serviços nesse formato. Nesses casos, é facultado a hospitais privados ou filantrópicos oferecerem parte
de seus leitos a clientes privados e parte a pacientes do SUS. Vale notar que
esse modelo sofre críticas, dentre outros motivos, devido à dificuldade de o
gestor público limitar a preferência dos hospitais privados por determinados
procedimentos mais bem remunerados, bem como pela possível existência
de padrões desiguais de tratamento oferecidos a clientes privados e do SUS
(Victora et al; 2011, OMS, 2010; Lanzara, 2008).
Finalmente, os serviços de coleta de lixo, discutidos anteriormente, são tipicamente serviços com provisão privada e financiamento público. Como mencionado, serviços dessa natureza podem apresentar desigualdades importantes de cobertura pela dificuldade de o agente privado oferecer uma coleta
uniforme por toda a cidade. A logística do serviço tende a ser muito mais
cara e complexa em locais de grandes concentrações de famílias vulneráveis,
como favelas e áreas de ocupação clandestina mais distantes.
Obviamente, existe todo um conjunto de serviços sociais em que o principal
pagante é o próprio consumidor do serviço. Aqui, estamos nos referindo a
situações em que o provedor dos serviços é uma organização de natureza
pública – como as empresas estatais de saneamento – ou àquelas em que o
provedor é uma empresa privada ou uma organização do terceiro setor.
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No caso dos serviços pagos oferecidos por empresas estatais ou outras organizações públicas, devemos destacar a evidência de que nem sempre serviços providos pelo setor público devem ser gratuitos, embora alguns considerem esse aspecto inerente ao caráter público desse tipo de provisão. No
Brasil, além do saneamento, essa estratégia era também muito comum entre
as empresas estatais de energia elétrica e telefonia, mas grande parte delas
foi privatizada nas últimas décadas. A rigor, a existência ou não da gratuidade
em um serviço oferecido por uma organização pública depende evidentemente das escolhas construídas no âmbito do sistema político ao longo do
tempo, bem como das condições de financiamento existentes.
Finalmente, as situações em que o provedor é privado e o consumidor paga
pelos serviços recebidos é muito comum entre as famílias de maior renda no
Brasil. Efetivamente, para quase todos os tipos de serviços sociais existentes, também há algum tipo de oferta direta por parte de provedores privados:
escolas, clínicas, hospitais, consultórios médicos, etc. Nesse caso, o consumidor paga diretamente pelo serviço, e o papel do governo é eminentemente
regulatório. A regulação aqui pode ser essencial, especialmente em setores
sujeitos a conflitos entre consumidores e provedores de serviços, como é
comum observar no segmento de planos de saúde.
É importante observar que todos os tipos de negócio envolvendo o
pagamento dos serviços por parte do consumidor final não conseguem
atingir a cobertura universal em função da baixa capacidade financeira de
uma parcela significativa das famílias. Por essa razão, os modelos pagos pelo
consumidor são passíveis de receber subsídios quando ele é considerado
relevante do ponto de vista social.
São dois os tipos básicos de subsídio. Existem os chamados subsídios cruzados, em que uma parte dos consumidores pode ser sobretaxada para subsidiar outros grupos, como no caso da chamada tarifa social de água. E existem aqueles subsídios onde o provedor recebe recursos públicos de modo
complementar ao pagamento direto do consumidor para fins da execução do
serviço ou é objeto de isenções fiscais. De todo modo, quando o consumidor
paga pelos serviços, mesmo que parcialmente, a participação do Estado ten-

...... 58

de a ser menor, e os subsídios podem ser eliminados em situações de maior
restrição fiscal.
Todos esses elementos têm grande significado para o impacto social ou ambiental de um negócio específico. Dependendo do quadrante onde uma dada
organização está inserida (Quadro 3.1, acima), as possibilidades dessa empresa ser capaz de servir aos grupos mais pobres e obter financiamento adequado para sua operação variam substancialmente. Esse é um aspecto que
aprofundaremos nos próximos capítulos.

3.3_

Aspectos regulatórios na provisão de serviços privados
A tipologia apresentada acima tem grande relevância para o campo dos negócios voltados para a oferta de serviços sociais, pois descreve em detalhe
diferentes estratégias de remuneração para a provisão dos serviços. Mas a
amplitude do impacto social ou ambiental de determinados negócios – pensada do ponto de vista do bem-estar da comunidade – sempre dependerá
em algum grau da capacidade de financiamento e regulação por parte do
Estado.
Mesmo quando nos referimos a setores inteiramente inseridos no mercado
privado, no caso de serviços de interesse público, a capacidade regulatória
do Estado é essencial para tornar os negócios mais responsáveis ou ampliar
seu impacto socioambiental. Com efeito, a natureza da regulação existente
em um dado país também é crítica numa perspectiva mais geral. Stiglitz é um
dos autores contemporâneos que refletem com rigor sobre esse argumento
quando se refere ao caso americano.

Today, America’s air and water is cleaner—and Americans are living
longer—because of environmental regulations. No one can imagine
a world today without food, safety, and environmental regulations.
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The debate is only whether we have gone too far, and whether we
could have gotten the desired results at lower costs. (...) The question today is not whether to regulate, or even whether we have overregulated but rather, if we have designed a regulatory system which
is as efficient and equitable as it could be. (Stiglitz, 2008).

Dito de outra forma, esse debate também gira em torno das dificuldades que
os mercados privados têm de produzir bem-estar em determinadas circunstâncias. Esse fenômeno também tem sido chamado de falha de mercado (market
failure). Nessa perspectiva, a ação regulatória seria essencial para limitar as
situações em que o mercado não atua de forma socialmente adequada.
A ação privada pode ter externalidades significativas, como a poluição ambiental – uma falha de mercado bem evidente. As situações de monopólio
privado são também reconhecidas como falhas de mercado, pois prejudicam
os consumidores, e a regulação pública é considerada necessária para assegurar a presença da concorrência em diferentes mercados.
Esses dois exemplos abordam estratégias regulatórias relativamente consensuais, mesmo entre aqueles com uma visão mais liberal do papel do Estado
na economia. Menos consensual, porém, é entender como falha de mercado
importante a baixa capacidade de diferentes agentes de mercado atenderem
adequadamente aos segmentos mais pobres da população.
Mas existem diferentes evidências relevantes nessa direção. A limitação da oferta de crédito para os mais pobres é um exemplo evidente de falha de mercado
relacionada a situações de pobreza. Por não terem garantias a oferecer, os mais
pobres geralmente têm muito mais dificuldade para acessar serviços financeiros,
independentemente de seu histórico como pagador. O microcrédito e suas estratégias inovadoras (como o chamado grupo solidário) surgem exatamente para
tentar contornar esse tipo de limitação, embora seu impacto possa ser limitado
dependendo do modelo de provisão adotado (Banerjee e Duflo, 2012).
No caso dos serviços sociais, a presença de falhas de mercado também costuma ser bastante elevada. Como o setor privado não é capaz de prover
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serviços para todos, grupos expressivos são deixados de fora. Nesse caso,
a intervenção pública é fundamental para ampliar a equidade no acesso a
determinados serviços – especialmente nos casos de serviços básicos de
saúde e educação, que são entendidos como bens públicos e, portanto, do
interesse de toda a sociedade. Infelizmente, falhas de mercado podem ocorrer mesmo na presença de financiamento ou subsídio público.
Nesse sentido, vale examinarmos um pouco mais a fundo a polêmica em torno da estratégia de política educacional baseada na distribuição de vouchers
para alunos do ensino básico. Em linhas gerais, nessa situação o ensino é
privado, mas o pagamento é realizado pelo Estado por meio de vouchers
destinados às famílias, que podem usar em diferentes escolas (um tipo de
negócio do quadrante 3 apresentado no quadro acima).
A princípio, parece ser uma lógica interessante numa perspectiva estritamente
econômica. De fato, autores de extração liberal como Milton Friedman (1995)
destacam esse ponto, argumentando que a adoção de vouchers aumentaria
a competição por recursos públicos entre as escolas, promovendo maior cobertura e qualidade.
Na prática, porém, esse tipo de modelo tende a funcionar de forma distinta
nos países que o implantaram em alguma medida – como a Suécia e o Chile, (Ringquist, 2013) – dependendo da trajetória institucional e, sobretudo,
da capacidade governamental de regulação de cada um. No caso do Chile,
diferentes estudos sugerem que esse tipo de provisão implicou aumento da
cobertura e da qualidade, mas teve efeitos negativos no plano da equidade
(Patrinos e Sakellariou, 2008; Veloso, 2011). E isso parece ocorrer principalmente nos contextos onde a escola participante do programa tem a opção de
selecionar os alunos.
Assim, cabe indagar com bastante cuidado se uma política de vouchers como
a adotada por esses países teria realmente impactos educacionais positivos
no Brasil, considerando as dimensões de cobertura, qualidade e equidade
esperadas normalmente por qualquer política social. Embora a tentação de
uma resposta positiva a essa pergunta possa ser grande para alguns, estudos como os discutidos acima sugerem que negócios não podem ser a priori
considerados substitutos perfeitos do Estado na provisão de serviços sociais.
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Observando os exemplos internacionais, essa pode até ser uma política que,
sob certas circunstâncias, poderia funcionar relativamente bem em comunidades de classe média (como as chamadas classes B e C). Mas ela provavelmente encontrará muitas dificuldades em comunidades extremamente pobres por diferentes razões. O perfil do profissional passível de ser contratado
nesses locais, por exemplo, raramente é similar ao dos profissionais contratados em locais menos vulneráveis. Da mesma forma, os alunos de áreas mais
pobres partem, em geral, de um nível de desempenho escolar mais baixo,
aumentando a complexidade do ensino.
Além disso, a competição entre as escolas não acontece de verdade em
grandes áreas urbanas, especialmente em contextos onde a população tem
poucos recursos para se deslocar. Nesses casos, o modelo de vouchers contribuiria para a ampliação da segregação escolar. Novamente, é preciso lembrar que a grande heterogeneidade social brasileira sempre coloca em dúvida
a eficácia de soluções padrão, como as do tipo “one size fits all”.
Esse debate é especialmente relevante quando nos referimos à provisão de serviços para grupos com restrições orçamentárias severas. Em geral, a implantação de serviços sociais privados tende a ampliar a desigualdade se cobrados
diretamente da população, como vimos anteriormente. Por outro lado, também
podem ser observados efeitos adversos se subsidiados pelo setor público,
como mostra o exemplo dos vouchers. Formatos desse tipo supõem uma compreensão muito refinada das condições sociais de cada local e uma capacidade
regulatória nem sempre presente nos diferentes entes federativos do País.
Vale ainda notar que autores como Mazzucato (2015) argumentam que embora as teorias relacionadas a falhas de mercado sejam úteis, elas oferecem
uma visão muito estática da influência das políticas públicas sobre a trajetória dos serviços proporcionados por agentes privados. Ela seria menos útil
quando se discute o papel do setor público para a emergência dos chamados
“novos mercados”. Nesse sentido, as abordagens sobre falhas de mercado
seriam inadequadas para tratar de temas como inovação e transformações
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sociais mais profundas, porque não conseguem explicar o papel do estado
no sentido de catalisar o desenvolvimento de novas tecnologias e setores que
não existiam antes, como a Internet. Esse é um aspecto que retomaremos em
detalhe no capítulo 7.
Em suma, como discutido no primeiro capítulo, serviços sociais como saúde
e educação básica são bens públicos por afetarem a todos – caso de situações em que há elevados graus de contaminação (por doenças infecciosas,
por exemplo) ou baixos níveis de escolaridade, por exemplo. Assim, numa
perspectiva de bem-estar social, entendemos que negócios podem dar uma
contribuição relevante em determinadas circunstâncias, mas não devem ser
vistos como substitutos da oferta pública.
Além disso, mesmo quando o impacto socioambiental parece estar teoricamente presente na oferta realizada por um determinado provedor privado de
serviços, a intensidade desse impacto dependerá em grande medida das características institucionais e sociais de cada local. Na prática, precisaremos
sempre buscar entender caso a caso, local a local, em que circunstâncias
negócios podem ou não oferecer uma contribuição adicional para a melhoria
das condições sociais.

3.4_

Contribuição dos negócios para as políticas sociais
Se os negócios têm dificuldade de oferecer serviços adequados para os segmentos populacionais extremamente pobres, por que adotá-los como estratégia de política social? Essa é uma pergunta legítima e que merece consideração. Em nossa perspectiva, a principal contribuição dos negócios para
as políticas públicas está em sua capacidade de promover experimentação e
inovação – um argumento proposto, por exemplo, por Burgos (2019):
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Com a sociedade cada vez mais complexa, com novas e específicas demandas e com avanços tecnológicos, a administração pública brasileira se encontra em um momento desafiador. Como ser
inovador e dar respostas mais rápidas às demandas da população?
Os negócios de impacto, tema deste livro, podem ser uma alternativa muito interessante para governos municipais, estaduais ou
federal lidarem com novos e velhos problemas que afetam a sociedade brasileira (Burgos, 2019:59).

De modo geral, a gestão pública tende a ser muito burocrática e avessa à modernização. Gestores têm muita dificuldade de mudar e acelerar processos. E
mesmo em situações em que o agente público está efetivamente comprometido com a realização de mudanças, ele enfrentará desafios importantes em
termos regulatórios para a contratação e o convencimento de outros agentes
públicos quanto à pertinência da inovação.
Nesse sentido, consideramos as possíveis contribuições dos negócios para
a inovação em políticas sociais em quatro dimensões principais, não necessariamente exclusivas entre si. A rigor, negócios podem contribuir para a inovação do setor público por meio de soluções voltadas para redução de custos, aumento da qualidade, diminuição da demanda por serviços públicos e
transformação das características mais arcaicas dos processos de provisão
de serviços. Detalhamos esses elementos abaixo.

3.4.1_ Redução dos custos de provisão de serviços sociais
Uma primeira dimensão extremamente relevante diz respeito a eventuais
oportunidades que negócios podem trazer para reduzir os custos dos serviços associados à provisão de determinados bens ou serviços públicos. Isso
já tem ocorrido em alguns casos no Brasil, como nas compras públicas de
equipamentos médicos e hospitalares.
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A fabricante de ventiladores pulmonares Magnamed, por exemplo, conseguiu
entrar no mercado brasileiro a partir de 2005, trazendo produtos supostamente mais adaptados à nossa realidade específica e uma estrutura de custos
mais compatível com as condições operacionais do setor de saúde brasileiro.6

A empresa desenvolveu tecnologia proprietária, se expandiu comercialmente e
foi investida pelo fundo de investimento de impacto Vox Capital em 2015.
Nos últimos meses, essa empresa vem dando uma contribuição importante
para o País no combate à epidemia de Covid-19. Segundo o relatório de impacto social da Vox Capital de 2019, a empresa tinha produzido 1,7 mil respiradores, parte dele entregues a hospitais públicos. Em 2020, em um único
contrato, o Ministério da Saúde encomendou 6,5 mil respiradores da empresa.7
Para incidir de forma positiva sobre as políticas sociais, empresas como a
Magnamed precisam ser capazes de comercializar seus serviços diretamente
para o setor público ou para outras empresas que prestam serviços para o
setor público (como alguns hospitais privados e filantrópicos). Esses são os
modelos de negócio denominados Business to Government (B2G) ou Business to Business to Government (B2B2G), respectivamente.
No entanto, no modelo B2G, mesmo quando a empresa em questão oferece
serviços a preços competitivos, seu acesso a esses mercados é fortemente
influenciado pela estrutura regulatória e pela capacidade pública de gestão,
inclusive na área de compras públicas. Como sabemos, o acesso aos mercados públicos no Brasil é complexo, e as empresas que se posicionam nesse
campo estão sujeitas a riscos regulatórios e financeiros de natureza diversa.

3.4.2_ Melhoria da qualidade dos serviços prestados
Uma segunda dimensão importante diz respeito à capacidade de os negócios
oferecerem soluções que gerem melhorias significativas na qualidade da ofer6

Ver: https://www.inovacoesmagnamed.com.br/single-post/2019/12/16/Inovacao-e-ventilacao-pul-

monar-a-evolucao-no-tempo
7
Ver: https://impacto.voxcapital.com.br/empresas-investidas/magnamed/%20e%20https://capitalreset.com/www/o-sufoco-de-uma-fabricante-nacional-para-fazer-o-brasil-respirar/
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ta de determinados serviços sociais. Esse também é um modelo do tipo B2G,
quando a expectativa dos empreendedores é ver o negócio oferecer serviços
diretamente para escolas e hospitais.
Um exemplo relevante é o da startup luso-brasileira Dreamshaper. Essa empresa desenvolveu uma solução digital voltada para o chamado ensino baseado em projetos, uma inovação pedagógica que se contrapõe ao modelo
tradicional de ensino expositivo. A organização argumenta que a estratégia
proposta contribui para o desenvolvimento de competências socioemocionais e do mundo do trabalho, como aprender a aprender e colaborar.8

Segundo a empresa, até março de 2020 ela já contabilizava mais de 150 mil
alunos atendidos. Posicionada sobretudo no setor privado, ela tem alguns
clientes importantes no setor público brasileiro, como o Centro Paula Souza,
uma rede de escolas de ensino técnico do Governo do Estado de São Paulo.
A consultoria Plan realizou uma avaliação do impacto do uso da plataforma
Dreamshaper em 2017, trazendo indicações de que o retorno para a sociedade do gasto com o uso da plataforma seria substancial.9 Em 2019, a empresa

também recebeu investimento do Apac Capital, um fundo privado europeu.10
Mas, na prática, empresas desse tipo têm observado dificuldades de penetrar no setor público, concentrando grande parte da sua oferta em escolas
privadas (modelo B2B). Além desse tipo de oferta de serviços muitas vezes
implicar custos adicionais para a política pública, uma das dificuldades relacionadas às vendas para o governo está em demonstrar o efetivo impacto
da solução em condições reais da escola pública. Essa é uma dimensão que
costuma ser mais complexa de aferir empiricamente, pois além da existência
de grupos de controle, depende de escolhas refinadas a respeito do que se
entende mesmo por qualidade, e sobre quais indicadores deveriam ser usados para fins de comparação (Lazzarini e Barki, 2019).

8
9

Ver: https://dreamshaper.com/pt/

Ver: http://plan-eval.com/portfolio.asp?id=18
10
Ver: https://www.baguete.com.br/noticias/11/12/2019/dreamshaper-recebe-aporte-de-e-2-milhoes
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3.4.3_ Diminuição da demanda por serviços públicos
Negócios capazes de prover serviços inovadores diretamente para a população podem contribuir substancialmente para a redução da demanda por determinados serviços públicos e a correspondente ampliação ou facilitação do
acesso. Com um modelo do tipo Business to Consumer (B2C), esse tipo de
proposta parece fazer especial sentido principalmente quando o setor público não consegue atender adequadamente a demanda – como no caso típico
da política de habitação.
A startup Programa Vivenda apresenta uma experiência relevante nesse
tema.11 Criada em 2014, a organização comercializa reformas residenciais
para famílias residentes em comunidades de baixa renda de São Paulo, vendendo kits-reforma para um cômodo domiciliar (cozinha, banheiro, quarto,
etc.). A empresa mantém uma estrutura de produção ágil e oferece financiamento para as famílias.
Como essas moradias eram geralmente construídas em regime de autoconstrução, a ação do Vivenda incide diretamente sobre as famílias, com baixo
grau de engajamento do governo. Nos últimos cinco anos, a empresa realizou
mais de 2.000 reformas e tem se consolidado como uma das referências no
campo de negócios de impacto, inclusive sendo objeto de avaliações de im-

pacto realizadas pela organização Plano CDE.12 O Vivenda foi investido por
investidores-anjo e tem participado de experiências-piloto para execução de
reformas financiadas por recursos públicos, como um projeto executado no
município paulista de Campinas.
É importante mencionar, entretanto, que o modelo do tipo B2C enfrenta
severas limitações relacionadas à baixa capacidade de consumo da população
mais pobre. O próprio Vivenda, embora tente inovar ao desenvolver novas
estratégias de crédito, encontra barreiras para vender diretamente aos
extremamente pobres – as famílias da chamada classe E. Para atender a
esse segmento de mercado, a empresa faz uso de recursos filantrópicos,
oferecendo subsídios (Coelho, 2019).
11
12

Ver: http://www.programavivenda.com.br/
Ver: http://ice.org.br/academia-debate-metodologias-e-cases-de-avaliacao-de-impacto/

...... 67

3.4.4_ Transformação dos processos de provisão de serviços
A gestão das políticas sociais é comumente um problema para o setor público. Os processos tendem a ser muito complexos e lentos, podendo gerar
ineficiências econômicas e perda de qualidade. Mas há algumas startups –
que também atuam no âmbito dos modelos B2G – capazes de contribuir
para uma melhoria significativa dos processos e, por extensão, dos serviços
sociais.
A Gove é uma das startups que se destaca nesse campo.13 A empresa desenvolveu soluções voltadas para o aumento da eficiência na gestão das finanças dos municípios brasileiros em diferentes dimensões. Além de contribuir para o aumento da arrecadação via estratégias de tributação municipal
(ISS, IPTU, etc.), a Gove também capacita e fortalece os municípios para
otimizarem suas despesas. As estratégias propostas pela Gove podem atuar
também nas condições de financiamento das políticas sociais em escala municipal, auxiliando o acesso a recursos federais e estaduais voltados à execução das políticas sociais locais.
Diferentemente dos outros casos apresentados, o modelo da Gove é totalmente B2G, mas a empresa conseguiu desenvolver um apelo comercial bastante relevante para o gestor público, sempre carente de recursos. A organização argumenta, por exemplo, que o retorno sobre o investimento realizado
em sua solução seria de, no mínimo, três vezes – ou seja, a adoção da solução ampliaria a receita arrecadada (ou poupada) pelo município.
A melhoria de processos de natureza diversa é certamente um campo onde
os diferentes negócios de base tecnológica, voltados para a transformação
digital, podem contribuir de maneira importante. Mas esse sempre será um
modelo com tendência a sofrer em função das características das estratégias
de compra públicas prevalecentes no Brasil até o presente.

13

Ver: https://www.gove.digital/
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3.5_

Políticas sociais e o universo das startups
É cada vez mais comum que empresas, organizações sociais e agentes
governamentais promovam o desenvolvimento de startups por verem nelas
soluções capazes de contribuir para a resolução de problemas diversos –
incluindo alguns problemas sociais. Esse argumento, porém, merece ser
tratado com cautela, especialmente em um cenário de fragilização das
políticas sociais em decorrência da nova orientação de corte liberal das
políticas públicas federais.
Serviços privados de saúde, educacionais e de habitação, dentre outros, dificilmente poderão ser de fato vendidos para famílias em situação de pobreza
extrema, dadas as fortes restrições orçamentárias existentes, conforme discutido no capítulo 2. Estratégias de provisão privada e financiamento público,
como os vouchers educacionais discutidos anteriormente, também são controversas. Além disso, para influenciar a política pública, o impacto efetivo
de um dado negócio precisa ser avaliado rigorosamente. Vale notar que o
impacto de um negócio pode variar segundo as condições de sua implantação – por exemplo, condições regulatórias e sociais específicas locais.
No entanto, negócios são capazes de inspirar e apoiar a modernização das
políticas sociais, contribuindo para a redução dos custos associados à provisão de serviços, aumentando a qualidade desses serviços e facilitando o
acesso dos grupos menos vulneráveis da população com condições de adquiri-los. A promoção da inovação parece ser, de longe, a principal contribuição dos negócios para as políticas sociais. Aprofundaremos esses pontos a
seguir, ao discutir de modo mais específico as políticas de educação, saúde
e habitação.
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4_

EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO
EDUCACIONAL
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A educação é uma área altamente estratégica para a promoção do bem-estar
da população e o crescimento econômico de longo prazo. Pessoas mais educadas são mais produtivas, mais engajadas politicamente e menos propensas
a experimentar situações de violência. Ao mesmo tempo, a educação também
implica maiores cuidados individuais com a saúde e um menor número médio
de filhos (Hirschman, 1996). Ao considerarmos esses elementos em conjunto,
torna-se visível que o avanço educacional é uma dimensão crítica tanto para
as famílias individualmente, como para a sociedade como um todo.
É sabido que a educação brasileira enfrenta problemas crônicos. O País se
encontra entre os mais mal avaliados no Programa Internacional de Avaliação
de Alunos (Pisa), realizado pela OCDE, e o setor privado – embora com
desempenho superior ao ensino público – não se destaca de forma expressiva.
O ranking Pisa de 2019, por exemplo, posiciona o Brasil na posição 57 dentre
os 65 países avaliados.14 Apesar de o País ter apresentado evolução nas

disciplinas consideradas (matemática, leitura e ciências) na última década,
quase metade dos jovens brasileiros não consegue atingir os níveis básicos
de compreensão propostos pelo exame.
Vale notar que mais de 80% da educação básica no Brasil é proporcionada
por escolas públicas. Além das questões de qualidade, persistem também
defasagens relevantes em termos de cobertura – um fenômeno observável
sobretudo no ensino médio. De fato, apesar da expansão substancial da cobertura do ensino básico nos últimos 30 anos, ainda persistem questões críticas relacionadas à qualidade do ensino, especialmente aquele oferecido aos
mais pobres (Camelo, Deak e Arruda, 2018; Menezes Filho e Pazello, 2007).
Até recentemente, o tema da inovação na área de educação se limitava à
geração de conhecimento e informação, realizada sobretudo por universidades públicas e instituições de pesquisa. A infraestrutura da escola, e as aulas
propriamente ditas, eram baseadas em concepções decorrentes da forte expansão da estrutura escolar ocorrida no mundo todo no início do século XX.

14

Ver: https://www.ocde.org/pisa/
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Grande parte do que chamamos hoje de inovação em educação é fruto de
um movimento ocorrido nos últimos 25 anos, com o surgimento da Internet.
Foi ela que viabilizou em grande medida as estratégias de ensino à distância,
hoje a forma predominante de ensino universitário no Brasil.15

Mas esse quadro vem mudando muito rapidamente também no ensino básico. Além de inovações pedagógicas e de gestão educacional, observa-se
crescente grau de interesse pelas startups de base tecnológica atuantes nesse campo (as chamadas edtechs). Com efeito, a partir do entendimento de
que a tecnologia poderia proporcionar soluções relevantes para os problemas
crônicos da nossa educação pública, diferentes especialistas e organizações
do terceiro setor têm mobilizado esforços substanciais para apoiar o desenvolvimento desse tipo de empresa.
Organizações como Artemisia, CIEB, Fundação Lemann, Fundação Telefônica, Inspirare, Instituto Natura e Omidyar Networks, dentre outras, defenderam
essa tese na última década. Em geral, isso se deu por meio de apoio técnico
ou, em alguns casos, investimento. Esse tema também tem atraído um grande número de aceleradoras de startups e fundos de venture capital.
Apesar desse significativo esforço, a penetração das startups educacionais
nos mercados públicos tem sido muito modesta. O objetivo deste capítulo
é aprofundar este tema, buscando olhar a questão tanto da perspectiva da
política pública como do universo das startups.

4.1_

Tipologia de edtechs
Nem toda inovação existente no campo da educação ocorre no âmbito das
edtechs. Afinal, existem também inovações pedagógicas e de gestão escolar que não se enquadram necessariamente na categoria de tecnologias, no
sentido estrito do termo. Mas, dados os objetivos desta reflexão, vamos nos

15

Para uma discussão mais detalhada sobre inovação, ver o capítulo 7.

...... 72

referir aqui apenas às inovações relativas ao campo das startups e de outras
empresas de base tecnológica que atuam nessa área.
As edtechs formam um setor pulverizado, cobrindo uma ampla diversidade
temática. A aceleradora Liga Ventures (2019), por exemplo, realizou um levantamento que identificou 294 startups do campo educacional no Brasil,
classificando-as em 18 segmentos distintos. Trata-se de um universo bastante complexo, que inclui cursos de idiomas, cursos vocacionais, marketplaces voltados à oferta de bolsas de ensino, plataformas de ensino à distância
(EAD), projetos voltados para a educação corporativa e plataformas voltadas
para o ensino superior, dentre outros segmentos.
A Abstartups e o CIEB (2018) também realizaram um levantamento semelhante, identificando um total de 364 edtechs no País. Nesse estudo, a classificação é mais simples e identifica seis tipos de tecnologia distintos: jogos educativos, plataformas adaptativas, sistemas gerenciadores de aprendizado,
sistemas gerenciadores de conteúdo, sistemas gerenciadores educacionais e
sistemas de informação estudantil (SIS).
Para organizar nossa reflexão, criamos uma classificação mais sintética que
combina elementos das duas classificações identificadas acima, buscando
principalmente enfatizar a possível relevância da ferramenta em questão para
a educação pública (Figura 4.1). Nesse caso, consideramos apenas sete tipos
de organizações, que entendemos ser de maior interesse para os mercados
de ensino básico do Brasil. Não se trata de um levantamento exaustivo, mas
acreditamos que essa tipologia possa ser útil para compreender melhor as
principais características desse universo.
Mesmo nessa classificação mais modesta, é possível observar que os temas
cobertos pelas edtechs são bastante diversificados e abarcam dimensões
muito diferentes do processo educativo. À exceção de algumas organizações
voltadas para oferta de conteúdo por EAD (classificadas em gestão do
conteúdo), nenhuma dessas propostas substitui diretamente o processo de
ensino aprendizagem em sala de aula. Em outras palavras, a maior parte
dessas iniciativas parece ter sido desenvolvida visando complementar a
prática pedagógica presencial, nos mesmos moldes realizados até o presente.
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Figura 4.1_

Diversas startups brasileiras têm potencial para
atuar no ensino público
:: Tipologia de startups atuantes no mercado brasileiro de ensino básico
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Fonte: Artemisia, 2014; Abstartups e CIEB, 2018; Liga Ventures, 2019.
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O tema da gestão escolar, por exemplo, parece ser crítico. Existem evidências relevantes na literatura de que as práticas de gestão escolar podem ter
influência significativa para a qualidade de ensino (Tavares, 2012). Mas o
universo da gestão escolar é também bastante diversificado em termos temáticos.
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Dentro dessa categoria estamos considerando dois tipos de sistemas distintos. O primeiro se refere a aspectos do campo administrativo de natureza
corporativa, como a gestão financeira e de recursos humanos. De fato, além
dos sistemas de grande porte existentes em diferentes secretarias de educação, há também plataformas desenvolvidas por grandes empresas de tecnologia (como Totvs), bem como startups voltadas para temas mais específicos,
como a automação da gestão (Wpensar) e a gestão administrativa do ensino
infantil (SophiA).
O segundo tipo diz respeito à gestão de sala de aula, que vem ganhando relevância crescente com temas como gestão da frequência escolar (Opa Educação), inteligência em currículos (Blox) e gerenciamento da agenda de professores e alunos (Agenda Edu). Vale notar que esses projetos foram concebidos
visando contribuir de maneira distinta para a gestão educacional.
A facilitação da gestão da frequência, por exemplo, busca reduzir o tempo
necessário para os professores realizarem a chamada e, com isso, poderem
dedicar mais tempo ao ensino. Já a organização da agenda escolar ampliaria o entendimento dos pais sobre a agenda dos filhos e da escola, contribuindo para a dinâmica escolar. O gerenciamento de currículos, por sua vez,
pretende melhorar a articulação entre as diferentes disciplinas, acelerando
o processo de aprendizagem. É possível perceber, portanto, que várias das
chamadas ferramentas administrativas podem produzir consequências pedagógicas diretas, dependendo do problema enfrentado.
Há também um conjunto de startups relevantes que baseiam seus modelos
em diferentes estratégias de inteligência de dados, tendo por objetivo principal instrumentalizar os processos de decisão de professores, alunos e gestores no ambiente escolar. A base para abordagens desse tipo são os chamados testes padronizados (como o proporcionado pela escala do ENEM), que
permitem aos analistas compreender melhor o grau de progresso atingido
por cada estudante. De posse desse tipo de informação, em tese, alguns
sistemas poderiam identificar as principais lacunas existentes no processo
de aprendizagem dos alunos individualmente e recomendar planos de aula e
conteúdo específicos.
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A lógica que informa esse tipo de análise parte da compreensão da aprendizagem como um processo cumulativo. Assim, um aluno que não aprendeu
álgebra terá necessariamente muitas dificuldades para aprender geometria.
Ao compreenderem as principais lacunas de aprendizagem, o professor e a
escola poderiam individualizar a abordagem oferecida aos alunos, melhorando substancialmente sua experiência. Algumas dessas estratégias – também
denominadas de ensino adaptativo – têm sido promovidas pela Geekie, uma
das startups mais reconhecidas nesse campo no Brasil.
Ainda, é preciso mencionar o tema da gestão de conteúdo – provavelmente o
campo onde as empresas do mundo da educação mais investiram até hoje.
O levantamento realizado pela Abstartups e pelo CIEB (2018) indica que 31%
das edtechs que atuavam no ensino básico se enquadravam nessa categoria.
Esse resultado não surpreende. Afinal, editoras e sistemas de ensino sempre
foram grandes produtores de conteúdo e têm investido esforço significativo
para digitalizar e/ou trazer conteúdos distintos para o universo digital, incluindo vídeos, podcasts, apostilas e materiais análogos. Mas são as produtoras
de conteúdo nativas da Internet que mais têm se destacado. Um exemplo é
o Descomplica, que já nasceu produzindo e distribuindo videoaulas em plataformas digitais. Veremos o caso dessa organização mais à frente.
As edtechs brasileiras também oferecem serviços em outros segmentos,
como letramento, formação de professores e ferramentas de comunicação
entre educadores, alunos e pais. Evidentemente, todas essas dimensões podem ser bastante relevantes para o aprimoramento do processo educativo.
Contudo, é importante destacar o segmento de games educacionais, que
tem provocado a atenção e o interesse – bem como o repúdio – de diferentes
atores do campo educativo.
Nesse caso, a expectativa dos proponentes é que os games contribuam para
auxiliar o estudante a lidar com temas mais espinhosos do universo educacional (como o ensino de matemática) de um modo lúdico. Em geral, esses
modelos buscam construir “espaços digitais de aprendizagem” visando principalmente promover o engajamento dos estudantes e convidá-los à ação em
meio digital.
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Integrantes do campo das chamadas metodologias ativas, essas propostas
buscariam tornar os alunos protagonistas do processo de ensino aprendizagem. A principal hipótese pedagógica aqui presente é a de que o engajamento e a participação voluntária dos estudantes, decorrente da interação com o
games, elevaria os níveis de retenção de conteúdos e estimularia a geração
de memórias de longo prazo.16

Em princípio, essa abordagem dialogaria com aspectos familiares ao universo
dos estudantes, que em sua maioria têm contato permanente com jogos eletrônicos em diferentes meios. Nesse campo, além de propostas voltadas para
o ensino da matemática (como Manga High e Qranio), são abordados temas
como comunicação (Tamboro) e educação empreendedora (Startup Mundi).
Uma crítica a várias das estratégias de gamificação adotadas é que elas colocariam em segundo plano o papel do professor, o que contribui para que
sejam menos consideradas dentre as opções disponíveis aos profissionais de
ensino. Mas seria preciso uma avaliação rigorosa para identificar se tal fenômeno ocorre verdadeiramente. Sem evidências robustas, torna-se mais difícil
fazer avançar esse debate. Voltaremos a esse ponto mais à frente.
Não por acaso, diante da intensa emergência das edtechs, grandes organizações privadas de ensino – que não são nativas do universo digital – redobraram sua atenção para o crescimento do número e a qualidade das startups.
Sistemas de ensino ou grupos universitários de grande porte têm investido
ou comprado com frequência startups educacionais, e alianças diversas vêm
sendo estabelecidas entre empresas que buscam oferecer diferentes soluções simultaneamente.
De certo modo, essa dinâmica parece ser parte de um processo perceptível
de transformação do mercado brasileiro de ensino básico privado, até aqui
muito pulverizado em milhares de escolas privadas de pequeno porte. Se, por
um lado, grandes grupos educacionais e fundos de investimento passaram
a investir agressivamente em escolas e sistemas de ensino, por outro, percebe-se uma crescente inquietude no mundo educacional, sacudido recor16

Com base em reflexões de Felipe Vila, da empresa Vila dos Games
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rentemente pelas transformações do mundo da tecnologia e por uma nova
geração de alunos que já chega à escola imersa no universo digital.
Em suma, muitos atores de relevo acreditam que a escola do futuro será muito distinta da existente até aqui e, portanto, buscam se posicionar para liderar
esse processo. Mas os alunos de baixa renda e a escola pública continuam
muito distantes desse grande universo de novidades educacionais. Discutiremos a seguir esses elementos sob a ótica dos diferentes tipos de modelos de
negócio (B2C, B2G e B2B).

4.2_

Venda direta para famílias e jovens (B2C)
À primeira vista, parecem ser pequenas as chances de edtechs que adotam
modelos B2C terem sucesso entre grupos de baixa renda, uma vez que nesse
modelo as startups comercializam seus serviços diretamente para as famílias.
A explicação para isso é simples: grande parte das famílias com filhos em
idade escolar não possui recursos domésticos suficientes para tanto, especialmente aquelas mais pobres.
Com efeito, um dos aspectos mais trágicos das situações de elevada pobreza
é a dificuldade que as famílias enfrentam para proporcionar educação a seus
filhos. Por apresentarem, em geral, níveis de escolaridade mais baixos, a possibilidade de contribuir com conhecimentos e informações para a educação
formal de seus filhos é mais limitada.
Essas famílias também possuem baixa disponibilidade de recursos para poder gastar com educação, incluindo itens como livros, material didático e uniformes escolares. Ainda, algumas dessas famílias esperam (ou necessitam)
que seus filhos comecem a trabalhar cedo, restringindo suas oportunidades
de progresso escolar ao longo do tempo. Em conjunto, essas dinâmicas induzem à chamada transmissão intergeracional de pobreza (Tejada et. al, 2015),
processo que pode levar as famílias pobres e com níveis educacionais mais
baixos a continuarem em situação análoga por várias gerações.
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Soma-se a isso o fato de a educação privada ser um serviço caro, que comprometeria recursos já escassos que devem ser direcionados a itens considerados mais básicos, como alimentação e habitação (ver capítulo 3). Os dados
da POF-IBGE relativos ao gasto médio em educação das famílias brasileiras
mostram que, nos grupos mais pobres, esse item de despesa é muito inferior
ao dos grupos de renda mais elevada (Figura 4.2).
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Figura 4.2_

O gasto médio das famílias pobres com educação é
muito baixo
:: Gasto médio em educação por grupo de rendimento familiar. Brasil,
2018, em Reais
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Enquanto o gasto médio com educação do grupo com renda familiar de até
1.908 reais atinge pouco menos de 32 reais, em média, o gasto das famílias
com renda familiar mais alta (superior a 23.850 reais) atinge quase 1.500 reais
mensais. Para a POF, essas despesas incluem diversos itens, como cursos,
livros didáticos e material escolar. É importante observar que esse indicador
inclui casais com e sem filhos. Se tivéssemos utilizado exclusivamente os
dados relativos às famílias com crianças e jovens em idade escolar, provavelmente teríamos níveis mais elevados de gastos dedicados à educação em
cada grupo.
Esses resultados têm pelo menos duas implicações relevantes para nossa
discussão. Primeiro, como já comentado, as vendas diretas para as famílias
pobres (B2C) tendem a ser muito difíceis em função das restrições orçamentárias existentes. No entanto, mesmo diante dessas dificuldades, existem alguns
modelos de negócio que conseguem atingir de forma mais intensa os mercados de massa, vendendo serviços diretamente para a população via Internet.
Esse é o caso de empresas como o Descomplica, por exemplo.17 Focada no
universo dos vestibulares, a organização disponibiliza todo o conteúdo do
ensino médio, oferecendo ao estudante uma série de funcionalidades: aulas
ao vivo e gravadas, correção de redações, planos de aulas, exercícios, simulados e monitoria. Dada a grande escala atingida por essa plataforma, o
preço da assinatura mensal é relativamente baixo – apenas vinte reais (abril
de 2020).
Embora negócios como o Descomplica possam dar uma contribuição importante para o avanço escolar dos alunos de renda média e média baixa (como
a classe C), é provável que esse tipo de serviço ainda encontre barreiras para
atingir de forma significativa as famílias extremamente pobres (classe E) por
diferentes razões. Para começar, muitas famílias pobres ainda não possuem
computador, celular ou telefone fixo. Segundo a PNAD (IBGE), 21% dos alunos
de escolas públicas no Brasil não tinham conexão permanente à Internet, e
66% deles não tinham computadores no domicílio (2018). Esses níveis são certamente muito mais elevados entre as crianças de famílias das classes D e E.

17

Ver: https://descomplica.com.br/
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Além disso, mesmo quando um aluno tem acesso à Internet, o pacote de
dados dos telefones celulares de famílias pobres – o meio mais utilizado –
costuma ser muito restrito. Segundo os dados da POF 2018, para o conjunto
das famílias com renda familiar inferior a 1.908 reais, o gasto médio com itens
de comunicação era próximo a 30 reais – valor suficiente apenas para um
acesso muito limitado à telefonia celular. Essa informação é corroborada pelo
levantamento TIC Domicílios, segundo o qual apenas 50% das famílias das
classes D e E teriam acesso à Internet com banda larga em 2019.18

Segundo, o ensino à distância supõe competências cognitivas e comportamentais não necessariamente universais. Alunos com baixos níveis de aprendizado em língua portuguesa, por exemplo, terão muitas dificuldades de interagir com uma plataforma digital, mesmo dispondo de acesso à Internet.
O uso de uma plataforma desse tipo também supõe um grau elevado de
disciplina e concentração do aluno.
Por fim, é provável que esse estilo de formação em meio digital faça menos
sentido para os jovens que já abandonaram a escola, números que permanecem muito altos nos dias de hoje. Segundo a PNAD 2018, a taxa de conclusão do ensino médio entre os jovens de 19 anos era de apenas 64% - ou
seja, mais de um terço dos alunos não concluía o ensino médio na idade certa
e, provavelmente, uma parte considerável deles jamais o fará. Como sabemos, as maiores taxas de abandono escolar estão concentradas em jovens
oriundos de famílias mais pobres, tornando-os assim muito menos propensos a consumirem produtos educacionais em formato digital, particularmente
aqueles desenvolvidos com foco no alunado médio.
Em suma, não estamos afirmando que os mercados B2C para edtechs sejam irrelevantes – ao contrário, elas podem ter um impacto educacional e
econômico significativo nos segmentos de renda intermediária, que também
lutam para ter acesso a uma educação de qualidade. No entanto, queremos
mostrar que esse modelo dificilmente contribuirá de modo substancial para
resolver os crônicos problemas da educação pública, especialmente quando
consideramos o universo das populações mais vulneráveis.

18

Ver: https://www.cetic.br/pesquisa/domicilios/
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4.3_

Vendas para o governo (B2G)
Em termos abstratos, as oportunidades mais significativas para startups que têm
a intenção de atender aos grupos de renda mais baixa estariam na venda de serviços para o governo (B2G). Mas, dada a complexidade do universo de compras
públicas no Brasil, o chamado go to market nesse segmento de mercado tende a
ser muito longo. Em outras palavras, o tempo necessário para uma startup realizar
vendas regulares para o governo e atingir escala suficiente para cobrir seus custos operacionais pode ser extenso demais, colocando em risco seu futuro.
Nesse sentido, vale observar a distribuição das matrículas escolares segundo o
perfil dos diferentes provedores de serviços educacionais, pois sua natureza pode
ter implicações importantes para as possibilidades de penetração de diferentes
tipos de startups nos mercados públicos (Figura 4.3). Cada nível de ensino con-
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Figura 4.3_

Distribuição das matrículas do ensino básico no
Brasil, segundo tipo de estabelecimento (%) - total
de alunos (mil)
:: Municípios concentram sua oferta em creches, ensino infantil e fundamental I, enquanto os estados oferecem mais fundamental II e médio
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centra tipos distintos de provedores. Os municípios, por exemplo, são os agentes
mais importantes para a oferta de vagas em creches (65%), ensino infantil (76%)
e fundamental I (68%). Os governos estaduais, por sua vez, estão mais presentes
nos anos finais do fundamental (42%) e representam – de longe – o principal tipo
de provedor de ensino médio no País (84%).
Atuar no segmento de escolas municipais também traz vantagens – a principal
delas com relação à forma de enquadramento desses negócios na legislação
que regula compras e licitações públicas (Lei 8666). Dependendo do número
de alunos e do custo unitário do produto em questão, os municípios podem
fazer compras de menor porte de modo menos burocratizado, pois elas se
enquadram nas regras de dispensa de licitação ou de carta convite. Em geral,
processos desse tipo reduzem substancialmente o tempo necessário para a
contratação por parte do governo, bem como os riscos econômicos envolvidos para a startup. Evidentemente – a depender do produto ou do serviço
em questão – essa lógica pode não se aplicar a municípios médios e grandes.
Já as organizações que atuam no ensino médio público são capazes de concentrar seus esforços de venda em apenas 27 governos estaduais – o que
não implica ausência de complexidades significativas no processo de comercialização de produtos e serviços educacionais. Geralmente, a burocracia enfrentada é até mais complicada, com diferentes camadas de decisão, o que
torna o processo de compras públicas ma is lento e tortuoso. Além disso, as
compras realizadas pelas secretarias estaduais de educação quase sempre
envolvem licitações de grande porte, especialmente nos casos de serviços de
maior valor unitário por aluno, o que pode atrair atores de maior peso econômico, como os sistemas de ensino, por exemplo.
Todos esses elementos têm contribuído para que muitas startups educacionais
evitem investir mais pesadamente em modelos focados em vendas governamentais, em especial nos anos iniciais de operação. Essa dinâmica pode ser
particularmente frustrante para empreendedores e investidores com intenção
de gerar impacto social positivo, mas é em certa medida inevitável em função
das demandas financeiras inadiáveis de qualquer início de operação.
Para refletir mais sobre esse tema, selecionamos algumas startups educacionais atuantes no Brasil e mapeamos sua efetiva capacidade de atuar no
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setor público, considerando como ponto de partida dois eixos principais
(Figura 4.4). O primeiro eixo considera o potencial que determinada empresa
teria de atuar em mercados públicos, dada a natureza do produto ofertado,
enquanto o segundo busca avaliar sua efetiva presença nos mercados governamentais, dadas as condições de mercado hoje existentes. Os dados foram
organizados tomando por base a data de abril de 2020.
Na amostra apresentada, incluímos apenas startups em estágios mais avançados de desenvolvimento e que tenham se destacado de algum modo no
universo de edtechs ou de startups percebidas como tendo impacto social
positivo. É importante salientar que essa amostra é totalmente intencional:
a seleção de empresas reflete sobretudo nosso contato direto com a maior
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Figura 4.4_

Poucas startups conseguem ter presença efetiva nos
mercados públicos
:: Classificação de startups selecionadas com atuação no Brasil, segundo potencial e
efetiva penetração em mercados públicos. Abril de 2020
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parte delas, complementado por informações obtidas no site dessas organizações. Nesse sentido, o enquadramento de deessas startups em certos
quadrantes pode refletir informações desatualizadas.
Podemos observar que um número muito limitado dentre as organizações
selecionadas parece estar sendo efetivamente capaz de comercializar seus
produtos de forma sistemática no contexto do setor público brasileiro (estadual ou municipal). Em interações com os próprios empreendedores ou com
atores do campo educacional, identificamos apenas quatro exceções relevantes – mais especificamente, empresas que prestam com alguma regularidade serviços para escolas ou redes públicas, mas que também mantêm
operações importantes nos mercados B2B ou B2C.
O primeiro caso a destacar é o da Mindlab. Fundada em Israel, essa plataforma é voltada para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais e

apresenta um crescimento importante no mercado brasileiro.19 O tema das
habilidades socioemocionais ganhou bastante ênfase a partir do lançamento
da Base Nacional Comum pelo MEC em 2017.
A Mindlab é uma exceção relevante por caracterizar uma startup estrangeira
que conseguiu ingressar nos mercados públicos brasileiros. Segundo o site
da empresa, ela está presente em mais de mil escolas nacionais; no setor público, a organização já atuou em cidades como Porto Alegre e Natal e na rede
estadual de Pernambuco. A empresa foi investida pelo fundo Monashees e
está presente em mais de 20 países.
O segundo caso de destaque é o da Tuneduc, que desenvolveu um “sistema
de apoio à decisão” voltado para gestores educacionais.20 Baseado em da-

dos públicos e da escola em questão, o sistema oferece soluções de apoio
ao planejamento pedagógico, fortalecendo a ação dos gestores escolares
tomando por base evidências de aprendizagem. A startup está atuando junto
a sete governos estaduais e desenvolveu uma solução específica para esse
trabalho (Foco Brasil).

19
20

Ver: https://www.mindlab.com.br/setor-publico/
Ver: https://www.tuneduc.com.br/
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A Tuneduc foi investida pela Mov Investimentos, fundo de venture capital, e
tem também cooperado regularmente com institutos e fundações empresariais no atendimento às secretarias estaduais de educação. Não dispomos de
informações suficientes para compreender até que ponto os recursos para
sua atuação no setor público vêm diretamente do governo ou de organizações do terceiro setor.
Destacamos, ainda, a Estante Mágica. Essa empresa tem um modelo bastante distintivo, desenvolvendo um projeto de estímulo à leitura focado em
apoiar os estudantes para que criem seus próprios livros.21 Uma característi-

ca singular dos serviços proporcionados pela empresa é sua capacidade de
envolver professores, estudantes e familiares no processo pedagógico.
Além da plataforma de apoio ao professor e ao aluno para o desenvolvimento
e a produção de livros ilustrados, a empresa realiza eventos de autógrafos.
Esses eventos facilitam a geração de receita, derivada da produção e da venda dos livros elaborados pelas crianças a seus familiares. É, portanto, um
modelo B2C, financiado pelas famílias e com baixo custo para a escola.
Segundo a organização, eles já atenderam mais de 400 mil alunos em mais
de 4 mil escolas, com relativa presença no setor público. Não identificamos
vendas realizadas diretamente ao setor público, nem investimento de fundos
de venture capital na startup até abril de 2020. No entanto, a empresa tem
contado com o apoio de organizações importantes do terceiro setor, como
Fundação Lemann e Parceiros pela Educação.
O quarto caso a ser mencionado é o da startup Árvore Educação, que nasceu da união de duas startups independentes – a Árvore Livros e a Gutten.
A Árvore disponibiliza em meio digital um acervo com mais de 30 mil obras
de conteúdo didático e paradidático, oferecendo aos educadores suporte
pedagógico e materiais de apoio. O projeto está presente em mais de 600
escolas das redes pública e privada, atingindo 650 mil livros lidos no último
ano.22 Já a Gutten tinha uma proposta de oferecer conteúdo de atualidades

semanais por meio de atividades gamificadas. A plataforma continua ativa e

21
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Ver: https://estantemagica.com.br/
Ver: https://www2.arvoredelivros.com.br/
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auxilia o desenvolvimento de visão crítica, estimula o conhecimento e amplia
o repertório cultural dos alunos.23

As startups situadas no quadrante inferior direito do mapa têm potencial significativo para atuar no setor público, mas até agora desenvolveram somente
projetos isolados ou com intensidade muito abaixo de seu potencial de atuação. Em geral, essas organizações estão integralmente presentes no mundo
digital, o que tende a reduzir bastante o custo unitário de seus serviços, tornando-os muito acessíveis por estudante. Startups bastante reconhecidas
como Geekie, Descomplica e Dreamshaper foram incluídas nesse quadrante.
Várias das empresas desse grupo já realizaram vendas ou estabeleceram extensos acordos de cooperação com o setor público, mas ainda assim não
parecem ter sido capazes de incorporar esse segmento de mercado como
parte relevante de seus modelos de negócios – pelo menos nos formatos
praticados até aqui.
Por último, no quadrante inferior esquerdo, incluímos startups que a nosso ver
têm menor potencial de penetrar nos mercados públicos, ao menos no curto
prazo. Estamos nos referindo a organizações do campo do ensino profissionalizante e de tecnologia, como Mastertech, Alura e Manga High. Algumas
delas, inclusive, focam substancialmente nos mercados B2B e B2C, como
no caso da Alura, que oferece aos usuários centenas de cursos técnicos de
curta duração voltados a temas diversos dos mundos de tecnologia e gestão.
Incluímos também nesse quadrante modelos de escolas privadas de baixo
custo, como a Escola Mais. Investida pelo fundo Baema, essa organização
inovou ao desenvolver um modelo de escola em horário integral, com custos
relativamente baixos, atingindo preços entre 700 e 800 reais para a praça de
São Paulo. Até onde pudemos aferir, o modelo parece ser viável economicamente em função do elevado emprego de recursos de tecnologia, presente
em suas três unidades dessa capital.24 Durante a pandemia da Covid-19,
a organização disponibilizou sua plataforma digital para alunos de algumas
redes de ensino público. No entanto, a penetração desse tipo de proposta
23
24

Ver: https://gutennews.com.br/
Ver: https://abepar.com.br/index.php/temas/item/212-escola-mais-experiencia-com-recursos-tec-

nologicos-tem-sido-fundamental-durante-a-quarentena
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no setor público – pelo menos no formato atual – só seria possível com mudanças institucionais de grande porte, como as relacionados à política de
vouchers educacionais, já discutida anteriormente.
Vale notar que, não raro, edtechs são chamadas a testar seus produtos em
escolas ou redes do setor público sem nenhum pagamento. Observamos em
alguns dos casos discutidos acima que outros atores (como fundações) contribuem para estes testes iniciais, mas são geralmente projetos de pequeno
porte e sem continuidade. Como o setor público, até por dever legal, tende a
comprar apenas produtos que apresentem resultados “comprovados”, cria-se um círculo vicioso: as startups não desenvolvem produtos diretamente
para o setor público porque tem baixa expectativa de contratação; os gestores públicos não contratam startups pois não tem informações suficientes
relacionadas à adequação e impacto da solução apresentada.
Frente a toda exuberância do mundo das edtechs e às grandes transformações já em curso na educação privada, não deixa de ser frustrante para muitos
a dificuldade de as novas soluções tecnológicas atingirem verdadeiramente
a escola pública. Um estudo realizado pela organização Todos pela Educação (2017), por exemplo, mostrou que apenas 55% dos professores da rede
pública brasileira declaravam utilizar alguma tecnologia digital regularmente
no ambiente escolar. Ainda assim, na maior parte das vezes, essa tecnologia
incluía apenas instrumentos técnicos, como projetores e computadores para
apresentações em PowerPoint ou lousas digitais.
Esses resultados são bastante consistentes com outros levantamentos realizados no campo de educação e tecnologia, como o TIC Educação (2018).
Conduzido anualmente, esse estudo identifica um quadro com número limitado de computadores por estudante, conexões de Internet inexistentes ou
de baixa velocidade, formação inadequada dos professores para o uso de
tecnologia e outros elementos semelhantes.
E, quando utilizam soluções tecnológicas, na maioria das vezes os professores parecem optar por estratégias que não interfiram de modo substancial
nas relações de ensino aprendizagem. Segundo o estudo do Todos pela Educação (2017), dentre os principais aspectos limitadores do uso mais frequente
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de tecnologia, os profissionais de ensino entrevistados destacam também
temas mais gerais do universo da escola pública, como falta de infraestrutura
(p.exe., escassez de equipamentos e Internet de qualidade) e de formação
adequada para que os professores utilizem determinadas ferramentas tecnológicas com conforto e segurança.
Para refletirmos de forma mais sistemática sobre o problema, sintetizamos as
principais barreiras identificadas pela pesquisa para a adoção de tecnologias
educacionais por parte dos professores de escolas públicas (Figura 4.5). Há
quatro dimensões fundamentais: o conhecimento dos professores em relação ao tema, sua baixa percepção de impacto efetivo da tecnologia sobre
o aprendizado, a infraestrutura limitada das escolas públicas brasileiras e o
efeito (eventualmente negativo) da tecnologia para a rotina do professor.

......

......
Figura 4.5_

Existem importantes dificuldades para o uso de tecnologia
por parte de professores públicos
:: Principais barreiras para o uso de tecnologia na escola pública, segundo a percepção
dos professores
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Fonte: Todos pela Educação (2017).
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A rigor, a formação limitada dos professores em tecnologia e a infraestrutura de tecnologia relativamente precária são dois temas bastante conhecidos
e discutidos no universo educacional, sendo regularmente mapeados pela
pesquisa TIC Educação, mencionada acima. Assim, aprofundaremos os dois
outros aspectos menos discutidos.
O impacto da tecnologia para a vida profissional e pessoal do professor parece ser uma dimensão crítica para seu interesse pela adoção de recursos
tecnológicos. Segundo esse mesmo estudo, 54% dos professores afirmam
que usariam mais tecnologia, desde que isso não implicasse uma carga de
trabalho mais elevada. O mesmo percentual de docentes acredita que o uso
de ferramentas tecnológicas acarreta aumento da carga de trabalho (Todos
pela Educação, 2017).
Em outras palavras, para que uma determinada solução seja adotada por
uma comunidade escolar, não basta que essa solução seja interessante apenas na perspectiva dos alunos ou da direção da escola. É preciso também
que ela tenha uma proposta de valor muito clara para o professor. Em tese,
uma proposta de valor mais atrativa para esses profissionais deveria ter as
seguintes características:

:: Redução da carga de trabalho dos profissionais de ensino
:: Simplificação das rotinas de trabalho e diminuição do tempo gasto com
a burocracia

:: Promoção de maior engajamento e interesse dos alunos pela escola
:: Baixo investimento de tempo por parte do professor para aprender a
utilizar as ferramentas

Embora o tema da proposta de valor para o professor seja uma questão relevante para qualquer organização voltada ao desenvolvimento de produtos
educacionais, na escola pública ela ganha aspectos mais críticos. Esse profissional frequentemente atua em mais de um emprego e costuma viver assoberbado por diversas tarefas extraclasse relacionadas ao mundo escolar,
como preparação de aulas e correção de trabalhos e provas escolares. Portanto, sem fortalecer e engajar verdadeiramente o professor, as chances de
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sucesso de soluções de tecnologia em escolas públicas parecem ser muito
mais limitadas.
Além disso, nem sempre os profissionais associam o uso de tecnologia a
um melhor desempenho escolar, em parte devido à limitada tradição de uso
de evidências no contexto do debate educacional brasileiro. Para muitos, as
evidências quantitativas continuam sendo controversas, enquanto as qualitativas são fragmentadas e geralmente influenciadas pelo contexto específico
de cada comunidade escolar.
Mas mesmo se isso não fosse um problema, no Brasil são realizadas poucas
avaliações de impacto com foco nas diferentes soluções em tecnologia educacional. Com certeza seria bem relevante identificar e divulgar quais soluções podem efetivamente contribuir para a aprendizagem e em que circunstâncias elas funcionam com mais efetividade. É bom sempre ter em mente
que uma solução com impacto pedagógico em uma escola privada não terá
necessariamente impacto análogo em uma escola pública.
Ainda assim, de posse de informações fidedignas sobre o impacto de suas
soluções em ambiente escolar público, as startups teriam mais elementos
para discutir com as secretarias de educação e os professores sobre a pertinência de suas soluções. Infelizmente, como discutiremos mais à frente, as
avaliações de impacto podem ser relativamente caras e complexas e, portanto, difíceis de serem incluídas dentre as prioridades de investimento dessas
organizações.
Todos esses elementos sugerem que a penetração de startups no campo da
educação pública é um processo bastante árduo, apesar do grande interesse
de atores relevantes como institutos, fundações e fundos de investimento.
Essas organizações têm contribuído de diferentes maneiras – de financiamento a projetos específicos e apoio à introdução de tecnologia em algumas
redes até a contratação e a disseminação de avaliações de impacto em determinadas circunstâncias. Evidentemente, tal esforço só faz sentido quando
acompanhado de um engajamento por parte dos gestores educacionais.
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4.4_

Vendas para empresas (B2B) e modelos híbridos
As escolas privadas têm um peso relevante para a oferta de vagas de ensino
básico no Brasil. Elas são responsáveis por atender a um total de 8,1 milhões
de alunos – ou quase 19% do total de 43,4 milhões de alunos desta modalidade de ensino (considerando a oferta pública e privada). Mas a participação do setor privado na provisão de serviços nos diferentes níveis de ensino
apresenta variações expressivas: sua participação relativa é mais alta nas
creches (35%) e no ensino infantil (23%) e menor no fundamental II (15%) e
no ensino médio (13%).
Os dados acima sugerem que o ensino privado se organizou ao longo do
tempo como um sistema complementar ao público, com uma atuação concentrada nas áreas onde a educação pública estava menos presente. Essa
observação contraria, em parte, análises conceituadas na área educacional,
que criticam de forma enfática a presença da educação privada e o movimen-

to mais geral relacionado ao seu processo de privatização.25 De fato, o ensino
privado parece atingir maior participação nos níveis em que a cobertura total
do sistema era até recentemente mais baixa. Esse é o caso de creches e escolas privadas de ensino infantil que servem de solução alternativa – às vezes
de qualidade duvidosa – para muitas famílias (inclusive as mais pobres).
O ensino médio é uma exceção a essa hipótese – com níveis de cobertura relativamente baixos quando comparado ao ensino fundamental, a participação
do setor privado é a mais baixa dentre todos os níveis de ensino considerados. Esse resultado parece estar relacionado à maior complexidade da oferta
nesse nível de ensino, que leva ao aumento dos custos e à maior dificuldade
de acesso da população ao mercado privado em função das limitações na
capacidade de compra discutidas anteriormente.
Para as edtechs em geral, é natural que as escolas privadas sejam um mercado muito importante. Além de atenderem a um mercado considerável de

25

Ver, por exemplo, Haddad e Graciano (2004).
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famílias com renda elevada, muitos gestores dessas escolas enfrentam pressões competitivas relevantes. Nesse tipo de ambiente, propostas inovadoras
em termos pedagógicos e de gestão escolar podem ser consideradas bastante atrativas, especialmente se contribuírem para a redução de seus custos
operacionais, a melhoria da qualidade de seus serviços ou a projeção de uma
imagem de modernidade e conexão com tendências pedagógicas mais contemporâneas.
Em termos do modelo de distribuição adotado, quase 70% das edtechs mapeadas pelo estudo da Abstartups e do CIEB (2018) utilizavam o formato
denominado software as a service (SaaS). Esse é um modelo de distribuição
de software no qual o fornecedor oferece a estrutura necessária à disponibilização do sistema (servidores e outros recursos) e o cliente utiliza o software
via Internet, pagando um valor de assinatura por esse serviço.
Na maioria dos projetos em operação no universo educacional privado, a
cobrança é feita com base no número de alunos de cada escola. Esse estilo
de cobrança, também chamado de “preço por aluno por ano”, de certa forma
mimetiza a estratégia de cobrança adotada pelos sistemas de ensino – algo
bastante familiar para os gestores de escolas privadas.
Os fundos de venture capital têm grande predileção pelos modelos SaaS,
especialmente em função de seu grande potencial de escala. De fato, como a
operação desse tipo de plataforma supõe pouca presença física da empresa
fornecedora na escola (cliente), os custos operacionais relacionados a um
cliente adicional são muito baixos, permitindo em tese a expansão acelerada
desse tipo de organização.
Nesse contexto, muitos empreendedores do segmento de edtechs, inclusive
os de impacto, buscam desenvolver modelos de negócios de caráter híbrido.
Em geral, essas organizações buscam comercializar seus serviços primeiramente para escolas privadas ou sistemas de ensino (B2B) e, mais tarde, tentam operar no setor público (B2G). Outras empresas – especialmente as mais
fortemente posicionadas no ensino à distância (EAD) – também costumam
atuar de forma híbrida, vendendo diretamente para famílias (B2C) e escolas
privadas (B2B).
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Há também organizações que iniciaram suas atividades operando no modelo
B2C, atendendo primeiro alunos oriundos de diferentes tipos de escolas e depois passando a comercializar seus serviços diretamente para as escolas privadas. A Redação Online é uma das empresas que seguiram esse percurso.26
A startup surgiu oferecendo pela Internet uma plataforma para correção de
redações com foco nos alunos do ENEM via um modelo de assinatura. Seguindo uma intensa estratégia de marketing digital e preços acessíveis, desde
o início a organização buscou atingir a massa de alunos concluintes do ensino médio com dificuldade para ingressar na universidade.
Mais tarde, ao compreender que seu modelo também seria relevante para
escolas privadas, desenvolveu uma solução específica para esse segmento. Nesse caso, além da correção da redação propriamente dita, a plataforma oferece à escola e aos professores acesso a dashboards que permitem
acompanhar a evolução dos alunos e identificar as lacunas de aprendizagem
mais relevantes. Até onde sabemos, entretanto, a empresa não empregou
estratégias intensivas de vendas para o setor público.
Vale notar que, quando as startups buscam desenvolver produtos customizados para escolas privadas, normalmente esses produtos são formatados e
adaptados para alunos mais afluentes e um ambiente escolar mais organizado e equipado. Assim, não necessariamente tais serviços serão adequados a
alunos e escolas públicas de locais mais vulneráveis.
Como discutimos previamente, a questão da posse de equipamentos e da
banda de Internet é apenas uma das dificuldades relevantes para a atuação
das edtechs nos mercados públicos. Podem também surgir desafios para os
alunos com relação à lógica de navegação de uma dada plataforma, à linguagem adotada e à adaptabilidade do modelo nas diferentes realidades das
escolas e dos professores públicos.

26

Ver: https://redacaonline.com.br/#planos
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4.5_

Principais significados para a política educacional
Com o tempo, e a despeito de todas essas dificuldades, é possível que as
novas tecnologias venham a ser oferecidas de modo mais barato e eficiente
também para o ensino básico – tanto público como privado –, a exemplo do
que já vem acontecendo em alguma medida no ensino superior. E, se diferentes recursos tecnológicos forem mesmo capazes de oferecer soluções de
qualidade e com redução de custos, os efeitos poderão ser imensos.
Mas não podemos ignorar as restrições atuais. Como já observado, por um
lado, as vendas diretas para as famílias pobres (B2C) tendem a ser muito difíceis em função das restrições orçamentárias existentes. Por outro, as vendas
passíveis de serem realizadas para o governo (B2G) supõem convencimento
técnico sobre a pertinência da proposta, além de enfrentar limitações importantes para que uma empresa em estágio inicial seja capaz de participar dos
processos de compras públicos.27

Ainda, as soluções hoje desenvolvidas por edthechs dificilmente poderão ser
consideradas modelos acabados para a escola pública. Além dos graves problemas de infraestrutura e do custo de entrada dessas empresas nos mercados públicos, é bem provável que elas enfrentem barreiras relacionadas à
gestão pedagógica dessas redes e ao menor engajamento dos profissionais
de ensino.
Apesar desse cenário, é possível que o percurso dessas organizações no setor público brasileiro ainda avance bastante. A epidemia de Covid-19 parece
estar acelerando o uso de recursos EAD, bem como o processo de penetração dessas empresas nos mercados públicos. O Descomplica, por exemplo, passou a disponibilizar conteúdos e planos de aula para alunos da rede
estadual de ensino de São Paulo por meio da TV e de aplicativos. 28 Outras

27
28

Sobre este segundo aspecto, ver seção 4.3.
Jornal Valor Econômico, 22 de abril de 2020, página B3
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empresas desse campo, como Geekie, Qranio e Escola Mais, têm visto a demanda privada por suas soluções aumentar significativamente durante a pandemia, e vêm adotando estratégias de abertura parcial de suas plataformas
para o público em geral ou para estudantes de escolas públicas.29

Em suma, é difícil prever a velocidade com que essa transição efetivamente
ocorrerá nos próximos anos nas escolas públicas brasileiras. Afinal, as compras de tecnologia sempre vão envolver competências técnicas, organizacionais e financeiras nem sempre presentes nas diferentes esferas governamentais do País. Aprofundamos essa discussão no capítulo 7.

29

Jornal Valor Econômico, 22 de abril de 2020, página B3

...... 96

5_

SAÚDE PÚBLICA E
INOVAÇÃO EM SAÚDE
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Em todo o mundo, os sistemas de saúde vêm experimentando um forte processo de transformação tecnológica, tendência que se acelerou fortemente
nos últimos trinta anos. Podem ser observadas inovações frequentes em diversas áreas da assistência em saúde, incluindo medicamentos, diagnóstico,
equipamentos hospitalares, abordagens terapêuticas e gestão hospitalar. Tal
dinâmica tem produzido efeitos paradoxais em diversas dimensões, incluindo
impactos relevantes para empresas atuantes no setor de saúde, organizações
filantrópicas, governos e cidadãos.
Por um lado, nota-se um significativo processo de aumento nos custos dos
serviços de saúde, também denominado de “inflação médica”. O Instituto de
Estudos de Saúde Suplementar (IESS), por exemplo, estimou uma inflação
de 17% para os serviços de saúde em 2018 e 16% para 2019, valores muito
superiores à média da inflação ocorrida no Brasil nesses dois períodos, que
se manteve abaixo de 4,5% ao ano (IPCA, IBGE).30

Esse fenômeno acarreta maior pressão sobre o financiamento da política pública em saúde, em função tanto da necessidade de o Estado arcar com o
custo da aquisição das novas tecnologias – o que é demandado pela população em vários casos, inclusive por via judicial – como da redução da base
de participantes dos planos de saúde suplementar decorrente do aumento de
custos. A crise econômica observada entre 2015 e 2020 – e o consequente
aumento do desemprego – contribuíram para intensificar esse processo. No
entanto, a pressão de custos sobre as operadoras e os clientes de planos de
saúde parece ser um fenômeno estrutural, que deve persistir a menos que
ocorram mudanças fundamentais na forma como os serviços de saúde são
proporcionados e financiados no País atualmente.
Todos esses elementos aumentam a pressão sobre o SUS, que precisa atender um número maior de usuários, contando com uma estrutura de financiamento relativamente deficitária. Além disso, nosso sistema de saúde é considerado historicamente como sendo “hospitalocêntrico”, isto é, focado no
atendimento curativo e não no preventivo (Aguiar, 2011). Em que pesem todas

30

Ver: https://www.iess.org.br/cms/rep/vcmh-jun-2019.pdf
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as decorrências negativas deste arranjo, é verdade que o SUS, desde os anos
2000 tem buscado ampliar a atenção básica à saúde, inclusive com programas de longo espectro, como o Médico da Família.
Ao mesmo tempo, as despesas globais das famílias brasileiras com itens da
área de saúde atingiram um total de 231 bilhões de reais em 2018, sendo que
43% desse montante foram destinados à compra de remédios e 34% ao pagamento de serviços e planos de saúde (POF-IBGE, 2018). Em outras palavras, a despeito do significativo esforço do SUS, os gastos em itens de saúde
por parte das famílias brasileiras continuam bastante elevados e apresentam,
em termos comparativos, um volume de dispêndio muito superior aos gastos
com produtos e serviços da área educacional, por exemplo (Torres, 2013).
Não fosse pouco, o Brasil também continua com significativa presença de
doenças infecciosas, como dengue e malária – duas moléstias existentes há
muito tempo e com grande impacto econômico e social. Nesse contexto, a
pandemia de Covid-19 é um fator adicional de agravamento da “crise” do
sistema de saúde, mas está longe de ser o único fator relevante.
Em outras palavras, apesar do perceptível avanço tecnológico – observável
em qualquer hospital de ponta no Brasil – áreas críticas para a atenção à saúde continuam a enfrentar sérias dificuldades. Persistem problemas crônicos
decorrentes do saneamento precário e da moradia em condições inadequadas, além da ocorrência elevada de internações e óbitos por causas evitáveis,
como acidentes de trânsito e assassinatos, por exemplo.
Em suma, a agenda tradicional da saúde do século XX continua a nos perseguir de forma persistente, agora mesclada – de forma talvez inevitável – às
novas agendas do século XXI. E, para completar esse ambiente de custos
crescentes e persistência de problemas de saúde crônicos, o País entrou em
um processo acelerado de envelhecimento populacional. Com isso, há um importante aumento dos custos médios dos serviços hospitalares por habitante,
uma vez que os mais idosos sofrem mais internações e demandam exames e
tratamentos caros com maior frequência (Torres e Waldvogel, 2013).
Cabe ainda notar que nem sempre o avanço tecnológico em saúde tem ocor-
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rido no Brasil apenas por meio de iniciativas do setor privado ou de hospitais
de grande porte. O papel do Estado continua sendo muito relevante, especialmente se considerarmos o importante esforço de pesquisa realizado por
universidades e outras organizações públicas. Além disso, todos os atores
desse campo contam com o apoio continuado das agências públicas de fomento, como Fapesp, Finep e, em certas situações, do próprio Ministério da
Saúde.
Dentre as organizações públicas, podemos também destacar a relevante
atuação dos centros de pesquisa especializados. Entidades como a Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz) e o Instituto Butantã, dentre outras, têm forte
atuação em áreas de grande interesse para a saúde pública, como o desenvolvimento e a produção de vacinas.
O Brasil também passou nos últimos anos por um processo intenso de expansão das startups de base tecnológica em saúde, inclusive com o surgimento de diversas aceleradoras e fundos de investimento especializados no
segmento. Observamos também a estruturação de áreas especializadas em
inovação em hospitais e grandes empresas de saúde, especialmente as das

áreas de medicamentos e diagnósticos.31 Nesse contexto, este capítulo não
fará um levantamento exaustivo de todo o universo das tecnologias de saúde,
mas sim buscará aprofundar o entendimento a respeito do movimento substancial de expansão originado a partir das chamadas healhtechs.

5.1_

Tipologia de healthtechs
Assim como no caso da educação, é possível notar esforços importantes no
sentido de mapear e hierarquizar o universo das startups de saúde atuantes
no Brasil. A Abstartups identificou um total de 359 organizações atuando na

área de saúde em seu levantamento de 2019.32 A aceleradora Distrito (2019),

31
32

Jornal o Valor Econômico, 29 de abril de 2020, p.F5.

Esse número teria atingido 542 em 2020, segundo levantamento da Distrito. Ver: Distrito (2020) e

https://ecossistemasdestartups.com.br/#
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por sua vez, agrupou as healthtechs brasileiras em nove tipos distintos, seguindo classificações já adotadas fora do País, como a desenvolvida pela
organização Startup Genome (2019).
Para fins da presente análise, adaptamos essas tipologias levando em consideração aspectos específicos do universo de organizações com potencial interesse para o bem-estar em saúde (Figura 5.1). Diferentemente do realizado
pela Distrito, não incluímos nessa classificação as clínicas populares por nem
sempre poderem ser consideradas organizações com foco em tecnologia,
embora algumas delas utilizem intensamente alguns dos recursos discutidos
abaixo. Ainda assim, como tais empresas têm relevo para os mercados populares, discutiremos sua atuação mais à frente.
Em primeiro lugar de importância, destacamos nessa figura as chamadas
tecnologias persuasivas e de comunicação. Em geral, as empresas que
atuam nessa modalidade buscam provocar mudanças de comportamento ou
de atitudes e têm sido utilizadas de forma cada vez mais frequente no campo
da saúde (Kukkonen e Harjumaa, 2009).
Embora possam existir tecnologias persuasivas voltadas para diferentes temas, no caso da saúde, essas soluções estão voltadas para o bem-estar físico e emocional da população ou de um grupo específico de pacientes. Várias
dessas estratégias foram desenhadas visando influenciar aspectos comportamentais e de estilo de vida relacionados a temas críticos para a saúde pública, como o consumo de tabaco, o controle da obesidade e o sedentarismo,
dentre outros aspectos de grande relevo para esse campo.
Esse parece ser o caso dos projetos Zero Cigarro e Reduk, por exemplo. A
Zero Cigarro tem um aplicativo que oferece um programa para auxiliar fumantes a abandonar o tabagismo. A organização participou do Lab Artemisia de
Saúde e Bem-Estar em 2018, mas ainda não parece ter atingido uma escala
significativa de usuários, até onde pudemos aferir.33

33

Ver: https://zerocigarro.com/
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Figura 5.1_

O universo das healthtechs no Brasil é bem
diversificado
:: Tipologia de startups atuantes no mercado de saúde e sua relevância para o bem-estar em saúde

Exemplos de
startups

Segmentos

Relevância para o setor público

Tecnologias
persuasivas e
de comunicação

Ferramentas para engajamento com o
paciente, terapias digitais e comunicação entre médicos e pacientes

Gestão e
prontuário
eletrônico

Plataformas para melhoria da gestão de clínicas, hospitais e redes de
saúde pública

4H Tecnologia em
Saúde Ephealth
iClinic
Prontmed

Informação em
saúde

Portais com conteúdo educativo,
ferramentas para fitness e bem-estar e acesso a convênios médicos e
planos de saúde

Medhealth
SaveLivez
UniverSaúde
Boa consulta

Telemedicina

Tecnologias para atendimento,
monitoramento e diagnóstico à
distância

Brasil Telemedicina
H2 Procare
Conexa Saúde
Topmed

Equipamentos e
soluções
hospitalares

Soluções para diagnosticar, prevenir e
tratar enfermidades em ambiente
hospitalar

Hoobox
Magnamed
Salvus
Magma

Weareables e IoT

Conjunto de tecnologias “vestíveis” e
dispositivos inteligentes para coleta e
transmissão de dados pela Internet na
área da saúde

LuckieTech
Hi Technologies
Oxiot
Tecnosenior

Inteligência
artificial, big data
e robóticasoluções
hospitalares

Soluções de inteligência artificial para
diagnóstico, apoio à decisão e robótica, envolvendo a análise de grande
volume de dados em saúde

Kidopi
Nindoo
Laura
Pickcells

Produtos farmacêuticos e de diagnóstico

Pesquisa farmacêutica, genômica e
tecnologias para realização de diagnósticos de doenças

GC2
Mendelics
Toven Biotech
Chem4u

Glic Online
TNH Health (Viki)
Reduk
Zerocigarro

Fonte: Distrito (2019) e Startup Genome (2019). Adaptado pelo autor.
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Já o Reduk, um aplicativo lançado pela empresa Whizhealth, tem por objetivo auxiliar a comunicação entre profissionais de saúde e pacientes para o
controle de dietas e rotinas alimentares.34 Não dispomos de elementos para
avaliar o grau de efetividade dessa solução.
Esse campo agrega também estratégias voltadas para temas específicos,
como pré-natal – caso da Viki, uma solução baseada em tecnologia do tipo
chatbot desenvolvida pela empresa TNH-Health na qual o paciente dialoga
com uma interface robotizada capaz de interagir com os usuários por meio de
um conjunto de perguntas e respostas estruturadas. Essa metodologia está
sendo empregada em diferentes especialidades médicas, como psiquiatria,
pediatria e gestão de doenças crônicas.35

A TNH-Health foi pioneira na oferta de serviços digitais para o acompanhamento do pré-natal de mulheres grávidas por meio de um serviço denominado
SMS-Bebê. Essa proposta parecia ter bastante apelo por ser potencialmente
capaz de atingir uma base de usuários muito grande, usando funcionalidades
disponíveis em telefones sem acesso à Internet. Como visto anteriormente,
segundo a PNAD 2018, mais de 20% das famílias do País ainda não contam
com acesso à Internet. No entanto, até onde foi possível verificar, o projeto foi
comercializado prioritariamente para operadoras de planos de saúde (B2B),
sem conseguir realizar vendas significativas para o setor público (B2G).
É importante notar que, em tese, as estratégias persuasivas podem ter
grande significado do ponto de vista de saúde pública, uma vez que se
referem a problemas de proporções epidêmicas, como consumo de cigarros,
obesidade, depressão e diabetes, por exemplo. Esse tipo de estratégia
vem sendo também testada em outros países de forma experimental para
especialidades médicas distintas, como o acompanhamento remoto de
pacientes em tratamento de câncer.36

34
35
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Ver: https://whizhealth.io/solucao/reduk-nutricao-assistida/
Ver: https://tnh.health/pt/product

Ver: https://hbr.org/2019/11/using-remote-monitoring-to-reduce-hospital-visits-for-cancer-patien-

ts?utm_medium=email&utm_source=newsletter_daily&utm_campaign=dailyalert_not_activesubs&referral=00563&deliveryName=DM54446
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Mas, apesar da forte expansão desse tipo de solução em várias áreas da
saúde humana, essas tecnologias ainda enfrentam dificuldades importantes.
Várias das alternativas desenvolvidas fora do Brasil apresentam problemas
de design e, com isso, não conseguem entregar de fato o que prometem
(Kukkonen e Letho, 2015; Peters, Calvo, e Ryan, 2018). Além disso, muitas
delas são centradas na figura do paciente, deixando em segundo plano a
proposta de valor para os profissionais de saúde, que não se sentem necessariamente estimulados a adotar soluções desse tipo. Esse problema tende
a ser especialmente agravado quando as tecnologias interferem de forma
relevante na rotina, levando ao aumento do volume de trabalho, por exemplo
(Goldenstein, Lawrence, e Miner, 2017).
As tecnologias persuasivas também podem implicar modelos de negócio desafiadores. Afinal, a estratégia mais comum utilizada por aplicativos desse
grupo é a disponibilização gratuita dos serviços tanto para pacientes como
para médicos. Assim, para sobreviver, as startups desse campo precisam
desenvolver modelos B2B complexos, baseados em vendas para hospitais,
planos de saúde e indústria farmacêutica.
Alguns modelos B2B podem envolver ciclos de maturação de venda mais
longos – e o problema não está apenas no esforço comercial propriamente
dito. As vendas desse gênero normalmente supõem a consolidação da reputação e de um conjunto robusto de evidências clínicas e científicas sobre sua
eficácia. Os argumentos de vendas centrados na chamada medicina baseada
em evidências vêm se consolidando de forma crescente entre os profissionais
do campo da saúde e são hoje moeda corrente da abordagem comercial da
indústria farmacêutica junto aos médicos, por exemplo. E a existência de evidências sólidas sobre o benefício da adoção de uma determinada tecnologia
tende ainda a ser mais relevante se a organização pretender comercializar sua
solução para o governo.
Um segundo campo de tecnologias potencialmente importantes para as políticas públicas parece ser o das tecnologias voltadas para a gestão em saúde e os prontuários eletrônicos. Plataformas desse tipo podem ter grande
contribuição em termos operacionais e econômicos, aumentando a eficiência
e economizando os recursos de hospitais e redes de serviços de saúde, in-
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clusive públicas. Empresas bastante atuantes no mercado de tecnologia no
Brasil, como Totvs, Philips e SAP, oferecem soluções nesse campo, enquanto
grandes redes estaduais contam com sistemas proprietários desenvolvidos
por agências públicas, como a Prodesp. Além delas, existem hoje muitas
startups e empresas de médio porte que desenvolvem soluções específicas
para esse segmento.
A startup 4HTecnologia em Saúde utiliza uma solução baseada na tecnologia
de blockchain denominada Tria para disponibilizar históricos médicos digitais,
permitindo aos pacientes reunir todos os seus dados de saúde criptografados. Esses dados podem ser liberados a critério do paciente, dando acesso
de modo selecionado a familiares, hospitais ou profissionais de saúde.37

A iClinic, por sua vez, é um típico serviço oferecido no formato de software as
a service (SaaS). Os assinantes são médicos e clínicas particulares, que utilizam a solução para gerenciar consultórios e clínicas, com dados hospedados
em nuvem. Sediada no polo de tecnologia médica de Ribeirão Preto, a startup
fez parte do programa de aceleração da organização holandesa Rockstart.38

Segundo o site institucional da empresa, a iClinic já atendeu mais de 70 mil
profissionais de saúde em 22 países.
Como se sabe, grandes empresas internacionais, como GE e Philips, também
atuam na área de equipamentos e soluções hospitalares. Essas organizações comercializam há muito tempo soluções de diagnóstico, incluindo aparelhos de ressonância magnética, tomografia computadorizada e ultrassom.
Mas existem também empresas brasileiras nesse campo – caso da Magnamed (discutida anteriormente), por exemplo, que comercializa ventiladores
respiratórios.39

Já a Hoobox Robotics oferece uma tecnologia de reconhecimento facial capaz de identificar micro movimentos da face. A empresa quer aplicar essa
tecnologia em leitos de UTI, para detectar os níveis de dor, agitação e can-

37

Ver: https://www.convergenciadigital.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=si-

te&infoid=51508&sid=3
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Ver: http://www.iclinic.com.br/
Ver: https://www.inovacoesmagnamed.com.br/blog/tag/tecnologia
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saço dos pacientes.40 O desenvolvimento dessa tecnologia foi apoiado pela
Fapesp e pela Eretz.Bio, aceleradora do Hospital Albert Einstein.41

Embora a emergência desse tipo de empresa, inicialmente voltada para o
mercado B2B, possa parecer menos relevante para políticas de atenção básica em saúde, esse argumento merece ser relativizado. A recente crise da
Covid-19, por exemplo, mostrou que a existência de empresas brasileiras que
produzem ventiladores pulmonares (como a Magnamed) pode fazer grande
diferença do ponto de vista da capacidade de resposta do Estado às complicações decorrentes dessa doença. Nesse tipo de contexto, essas organizações passam a ser importantes para o governo por poderem responder
mais rapidamente às necessidades do sistema de saúde e serem capazes de
desenvolver soluções mais adequadas às condições operacionais e de financiamento da saúde no País.
Já a telemedicina é o campo mais conhecido dentre as tecnologias voltadas
para a área de saúde. Ainda que essa abordagem possa ser realizada teoricamente via aplicativos convencionais de comunicação (como Skype, Zoom
e Hangout), o tema é institucionalmente regulamentado, e existem diversas
restrições à prática do atendimento médico à distância. Nesse contexto, há
empresas brasileiras atuando nessa área e criando soluções de grande potencial para as políticas públicas por serem capazes de levar serviços de
saúde a locais remotos ou a situações onde os usuários tenham restrições de
locomoção.
Esse é o caso da empresa TopMed. A organização é especializada em atendimento de saúde à distância, com soluções em serviços de assistência em
meio digital. Em seu site institucional, a empresa afirma que suas soluções
para o setor privado já atenderam mais de 2 milhões de vidas – um número
bastante expressivo. Esse tipo de solução permitiria a ampliação significativa
do atendimento de pacientes em locais com maior dificuldade de acesso.42

Vale notar que, apesar da óbvia relevância do argumento que atribui à telemedicina a capacidade de levar saúde a locais mais remotos e de difícil acesso,
40
41
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Ver: https://hoobox.one/about/
Ver: https://eretz.bio/startups
Ver: http://topmed.com.br/#quem-somos
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até recentemente a prática ainda era vista com reservas importantes por parte do Ministério da Saúde e por organizações profissionais da área médica.
Com o isolamento social decorrente da pandemia de Covid-19, houve uma
liberação temporária desse recurso para usos mais generalizados.43 Resta
saber se essa é uma mudança apenas de curto prazo ou se ela veio para ficar.
Existem vários outros tipos de tecnologia importantes, como as plataformas
voltadas para informação em saúde, as soluções de inteligência artificial, os
wearables – equipamentos usados no corpo do paciente – e os laboratórios voltados para a produção de medicamentos ou diagnósticos. Apesar da
presença de forte concorrência internacional, em todos esses segmentos há
organizações relevantes no País.
Esse é o caso da empresa paranaense Hi Technologies, que desenvolveu o
oxímetro Milli, um wearable que ganhou projeção internacional.44 Segundo
os fundadores da empresa, o processo de amadurecimento da solução demandou esforço substancial para obter a certificação, incluindo o Certificado
de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA e das certificações 13485 e 9001
(Chaves, Figueiredo e Rogal Júnior, 2018) – um aspecto importante nas relações entre governo e desenvolvedores de soluções em saúde. Mais recentemente, a organização foi investida pelo grupo Positivo.
Outro exemplo é o do laboratório Mendelics. Apesar de os serviços diagnósticos serem uma área relativamente congestionada pela presença de grandes
empresas nacionais e internacionais, esse laboratório de São Paulo se notabilizou pela oferta de análise genômica. A empresa afirma ter capacidade
de realizar diagnósticos em larga escala, bem como os recursos necessários
para triagem e diagnóstico de síndromes e doenças genéticas. Segundo o
site da empresa, a organização é o único laboratório de base genômica latino-americano a obter as acreditações do CAP (Colégio Americano de Patologistas - #8671464) e NBR/ISO-15189.45

Em suma, o universo de possibilidades no campo das healthtechs é bem
vasto, inclusive no Brasil. O município de São Paulo, em especial, tem se
43
44
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Ver: Jornal o Valor Econômico, 29 de abril de 2020, p.F4.
Ver: https://hitechnologies.com.br/site/pt/produtos/
Ver: https://www.mendelics.com/empresa/
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notabilizado nessa área, passando inclusive a ser visto como um dos polos
emergentes em escala mundial no campo das tecnologias em saúde (Startup
Genome, 2019).
A rigor, a grande maioria dos negócios apresentados acima é baseada em modelos que, de um modo ou de outro, são vendidos prioritariamente para hospitais ou clínicas privadas (B2B). Mas vale a pena olharmos também modelos
focados em vendas diretas para o consumidor (B2C) ou para o governo (B2G).

5.2_

Modelos de venda para famílias (B2C)
Como destacamos anteriormente, o mercado de produtos e serviços de saúde no Brasil é considerável, chegando a 230 bilhões de reais, segundo a POF
de 2018. De fato, eles são parte significativa da cesta de consumo tanto dos
mais pobres como dos mais ricos. Como vimos no capítulo 3, os gastos com
saúde eram bem distribuídos entre os diversos grupos de renda em 2018,
com uma participação nas despesas oscilando em torno de uma margem estreita – entre 5,9% e 7,1% do dispêndio familiar total – para todos os grupos
considerados pela POF.
É importante observar que há uma diferença importante entre os desembolsos
realizados pelos mais pobres e os mais ricos: enquanto os primeiros destinam
a maior parte a remédios, os segundos alocam grande parte do seu dispêndio
em saúde a planos e seguros saúde (Figura 5.2).
Para as famílias com renda familiar de até 1.908 reais, as despesas com o
item remédios correspondiam a 69% de todo o seu gasto em saúde. Já as
famílias com renda superior a 23.850 reais alocavam em média apenas 25%
de sua despesa em saúde no item remédios, destinando a maior parte desse
dispêndio (54%) para planos e seguros médicos. Vale notar que os gastos
dos grupos de renda intermediária com planos ou seguros saúde são também
bastante relevantes.
De certa forma, esses dados refletem características específicas do nosso
sistema de saúde no atendimento aos grupos populacionais mais pobres.
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A significativa presença dos serviços de atenção básica (como postos de
saúde) contribui para que as despesas dos mais pobres com itens como consultas e exames seja relativamente pequena. No entanto, essa oferta parece
ser muito mais limitada quando se refere à provisão de remédios.

......

......
Figura 5.2_

Os mais pobres gastam mais com remédios; os mais ricos
com planos de saúde
:: Gastos com remédios e planos de saúde, como proporção do rendimento
familiar. Brasil, 2018, (%, R$)
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Fonte: IBGE: Pesquisa de orçamento familiar (POF), 2018.
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Embora o programa público Farmácia Popular, voltado para a provisão de
remédios básicos, seja evidentemente relevante, ele não parece conseguir
suprir a significativa demanda dos mais pobres. Segundo os dados da POF
2018, apenas nesse item, as famílias com renda inferior a 1.908 reais por mês
gastam 15 bilhões de reais por ano.
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Um estudo da OMS (2010) argumenta que o gasto privado em saúde por
parte dos mais pobres teria impactos relevantes em termos de maiores riscos
de saúde, incluindo a mortalidade. Esses gastos teriam também o efeito de
comprimir a despesa familiar desse segmento de renda com outros itens relevantes, como alimentação e moradia. E o fenômeno seria agravado pelo fato
de as famílias pobres buscarem evitar inicialmente as despesas com consultas, remédios e tratamentos, vindo a realizá-las apenas em situações mais
críticas – o que acaba eventualmente trazendo maior impacto financeiro para
a própria família.
Independentemente da pertinência desse argumento, não visualizamos um
cenário de redução da presença privada na saúde brasileira, especialmente
considerando os significativos custos relacionados à provisão dos serviços
oferecidos no País. Ao contrário, é possível que a oferta privada aumente ainda mais em função das importantes restrições fiscais vividas pelos governos
e da pressão por financiamento oriunda das outras políticas sociais.
Nesse sentido, um fenômeno que merece reflexão no campo dos modelos
B2C diz respeito à notável expansão na última década das chamadas clínicas populares. De certa forma, a intensidade dessa expansão pode ser compreendida também em função das dificuldades que o próprio setor público
tem para oferecer consultas especializadas e outros serviços relevantes para
toda a população.
Essas empresas oferecem consultas em diferentes especialidades da medicina a preços relativamente baixos, frequentemente inferiores a 120 reais na
praça de São Paulo, por exemplo. As principais empresas desse setor parecem ter um grande atributo técnico relacionado à competência em gestão,
desenvolvendo modelos de atendimento capazes de proporcionar ao paciente um agendamento eficiente (geralmente em meio digital) e um serviço pontual – aspectos nem sempre encontráveis no setor público. O Dr. Consulta,
por exemplo, foi investido por fundos voltados ao tema de negócios de impacto e tem ampliado sua sofisticação, passando a oferecer também exames
e outros serviços de média complexidade.
Além dele, há hoje diversas organizações atuando no segmento. Dentre as
redes com alguma capilaridade, podemos mencionar Clínica Sim, Dr. Agora,
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Central de Consultas, Super Clínica e Clínica Fares. Outros atores do campo da atenção básica têm buscado também trilhar esse caminho. Esse é o
caso dos Laboratório Sabin e Lavoisier Popular (Grupo Dasa), no segmento
de exames laboratoriais, e da rede de franquias Sorridens, na área de saúde
bucal. Certamente existem também diversas empresas de menor porte operando ou experimentando modelos análogos em todo o interior do Brasil.
No caso dos serviços de saúde de média complexidade, o principal benefício dessas clínicas para seus usuários parece estar relacionado à redução
do tempo de espera para a realização de uma consulta com especialistas,
quando comparado aos serviços prestados em média pelo setor público (Artemisia, 2016). De fato, a espera pode levar meses nas unidades de saúde do
setor público, dependendo do tipo de especialista solicitado e da região do
País onde o serviço é demandado (Spedo, Pinto e Tanaka, 2010).
Em tese, o acesso mais rápido à consulta especializada reduziria alguns dos
principais riscos associados às doenças, tais como agravamentos da condição de saúde e mesmo riscos de morte. Mas, embora esses argumentos
sejam plausíveis, desconhecemos até o presente a existência de avaliações
científicas mais rigorosas em torno desse tema.
Dadas as condições econômicas da população, deve-se observar que as clínicas populares parecem ser um serviço voltado principalmente para os segmentos de renda intermediários, como a classe C. Quando consideramos os
grupos de renda mais baixos, como as famílias com renda familiar inferior a
1.908 reais, a situação é distinta. Mesmo um serviço cujo valor unitário é relativamente baixo em termos absolutos pode representar um dispêndio elevado
para as famílias mais pobres. E esse aspecto é particularmente relevante se
considerarmos o significativo gasto que as famílias pobres já fazem no item
de remédios.
Em outras palavras, as clínicas populares não se apresentam por enquanto
como uma solução efetiva para as necessidades de saúde dos segmentos
mais pobres da população. No médio prazo, porém, podem surgir alternativas
capazes de reduzir substancialmente os preços hoje praticados por elas, como
aquelas envolvendo as transformações tecnológicas discutidas acima. Esse
pode ser um efeito particularmente importante da expansão da telemedicina.
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Além disso, o baixo acesso dos mais pobres aos serviços privados poderia
também mudar caso o País implementasse mudanças institucionais de maior
porte, como seguros-saúde subsidiados, por exemplo. Eles existem já em
outros países, inclusive no Estados Unidos no âmbito do programa conhecido como Obamacare. Mas essa não parece ser uma mudança plausível de
ser realizada nos próximos anos, uma vez que modelos desse tipo podem ter
implicações fiscais de relevo significativo para o setor público.

5.3_

Modelos de venda para o setor público (B2G)
De forma relativamente distinta do que ocorre no setor de educação, no setor
de saúde existe uma longa tradição de vendas realizadas por empresas privadas para o governo. O governo federal, por exemplo, é responsável por gerir
diretamente um número importante de equipamentos de saúde, assim como
por abastecer estados e municípios com insumos específicos. Para cumprir
essa função, o Estado compra regularmente produtos médicos de natureza
diversa.
Isso ocorre de modo tanto agregado, no âmbito de seus três diferentes níveis de governo, como pulverizado por meio das compras realizadas pelos
próprios hospitais públicos. Embora essas compras se concentrem mais em
insumos produzidos pela indústria, são crescentes também as compras de
serviços, como os de tecnologia da informação.
Nesse sentido, a principal contribuição das healthtechs para a política pública
parece estar em seu potencial de estimular de forma significativa o aumento
do nível de eficiência na oferta de serviços de saúde via diferentes estratégias
de inovação. Aqui, entendemos por eficiência não só a busca por serviços
prestados a custos mais baixos, mas também o aprimoramento de processos
e a melhoria da qualidade na prestação de serviços em massa.
Para refletir melhor sobre esse tema, organizamos a mesma tipologia de healthtechs discutida anteriormente segundo seu principal impacto em potencial
para a política pública (Figura 5.3). Esse potencial foi organizado conforme a
classificação apresentada no capítulo 3.
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Figura 5.3_

Startups podem ter impacto significativo para a saúde pública
:: Tipologia de startups atuantes no mercado de saúde e sua relevância para políticas públicas

Principal impacto para a política pública

Tipos considerados

Redução dos
custos de provisão

Melhoria da
qualidade

Tecnologias persuasivas
e de comunicação

Ephealth
Conexa Saúde

Equipamentos e
soluções hospitalares
Informação em saúde

Transformação
dos processos

Glic Online

Gestão e prontuário
eletrônico
Telemedicina

Redução da
demanda

Magnamed
Savelivez

Weareables e IoT

Mille

Inteligência artificial,
big data e robótica
Produtos farmacêuticos
e de diagnóstico

Kidopi
Mendelics

Fonte: Distrito (2019) e Startup Genome (2019). Adaptado pelo autor.
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Vale notar que essa proposta de sistematização pode ser relativamente arbitrária para negócios específicos, que podem – a depender do formato –
contribuir para a melhoria de distintas dimensões da provisão de serviços de
saúde. Para fins ilustrativos, assinalamos algumas startups no quadro acima.
Porém, por ser um campo em franco desenvolvimento, dispomos de poucas
avaliações capazes de identificar o efetivo impacto dessas healthtechs em
termos de desfechos de saúde.
Dentre as tecnologias persuasivas já discutidas, o exemplo da Glic Online parece ser especialmente relevante. Investida pelo fundo GAG, a startup desenvol-
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veu uma plataforma visando apoiar portadores de diabetes no controle diário
dos níveis de glicemia. 46 Esse aplicativo foi aprovado pela Sociedade Brasileira
de Diabetes a partir do levantamento de evidências clínicas sobre seu impacto,
segundo informações colhidas no site institucional da organização.
Do ponto de vista operacional, usuários e médicos podem acessar o aplicativo de forma gratuita. Uma solução corporativa foi desenvolvida para ser
comercializada regularmente para planos de saúde e empresas farmacêuticas. Apesar de o serviço não ser presentemente comercializado para o setor
público, à medida que for ganhando maior escala, essa abordagem pode vir
a reduzir substancialmente a demanda por internações e atendimentos emergenciais relacionados à diabetes em hospitais públicos.
No caso dos aplicativos voltados para processos de gestão, entretanto, já existem startups que buscam o setor público como mercado (B2G). Esse é o caso
da Ephealth, plataforma ao destinada ao acompanhamento da ação dos agentes
comunitários de saúde. O serviço é disponibilizado para o agente de saúde e segue um modelo do tipo SaaS, com os serviços pagos pelos governos municipais.
Segundo a empresa, apoiada pela aceleradora Eretz.Bio, alega que a solução traz
eficiência e assertividade para a coleta, a análise e a gestão de dados de saúde,
com impacto relevante para a política pública. Além disso, o sistema facultaria às
secretarias municipais de saúde um acesso mais estruturado aos recursos federais oriundos do SUS, cujo desembolso é condicionado ao recebimento prévio
dos dados coletados e organizados por elas.

47

Porém, não temos elementos

para avaliar, em detalhe, o impacto efetivo dessa proposta.
No segmento dos negócios de telemedicina, um que chama a atenção é a startup
Conexa Saúde. Tendo como base uma clínica voltada à atenção primaria localizada
no Rio de Janeiro, a empresa utiliza a telemedicina para tornar os processos médicos mais ágeis, evitando visitas desnecessárias aos serviços de emergência.48

46
47
48

Ver: http://gliconline.net/
Ver: https://www.mendelics.com/empresa/
Ver: https://www.conexasaude.com.br/
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De fato, a telemedicina pode apoiar a descentralização dos serviços públicos
de saúde, uma vez que milhares de municípios brasileiros não contam com as
principais especialidades médicas, como cardiologia, oncologia e endocrinologia. Embora no setor público ainda não seja comum encontrar protocolos
estruturados de atendimento à distância, é possível que essa prática ganhe
velocidade a partir dos desdobramentos da pandemia de Covid-19. Porém,
há que se destacar que o atendimento presencial tem atributos importantes,
como a capacidade de gerar confiança entre médicos e pacientes, que não
parecem de simples reprodução no ambiente digital.
No âmbito do setor filantrópico, o Brasil também apresenta experiências bastante relevantes, em especial o engajamento de grandes hospitais de São
Paulo em pesquisa científica, provisão de serviços para o SUS e desenvolvimento de novas tecnologias. Esse é o caso dos hospitais Albert Einstein
e Sírio-Libanês. Como mencionamos, o primeiro criou a aceleradora Eretz.
Bio, que tem cerca de 20 startups relevantes para o campo da saúde em seu
portfólio. Já o Hospital Sírio-Libanês realiza o Prêmio Empreenda Saúde em
conjunto com a Fundação Everis, com uma proposta de apoiar o empreendedorismo e a inovação ao reconhecer projetos científicos com potencial de
aplicação na área da saúde.49

Apesar disso, por enquanto o setor público e as organizações filantrópicas
brasileiras da área de saúde parecem apresentar interesse limitado em alternativas voltadas para a redução dos custos relacionados à provisão de
serviços de saúde, diferentemente do que já acontece em outros países em
desenvolvimento. O hospital filantrópico Aravind Eye, na Índia, por exemplo,
realiza sozinho mais cirurgias oculares anualmente do que todo o sistema de
saúde inglês, e a um custo muito mais baixo. Nesse caso, as principais inovações observadas dizem respeito ao processo em si, utilizando uma metodologia de trabalho inspirada em linhas de montagem da indústria. Mas observam-se também inovações no modelo de financiamento da organização, com
pagamentos organizados em uma lógica de subsídio cruzado, em que parte
dos pacientes paga pelos serviços, enquanto os demais (aproximadamente
50%) recebem os serviços gratuitamente ou a preços subsidiados.50
49
50

Ver: https://www.hospitalsiriolibanes.org.br/imprensa/noticias/Paginas/Mais-inovacao-na-saude.aspx
Ver: https://aravind.org/our-story/
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5.4_

Potencial de inovação em política de saúde
Com certeza há espaço significativo para maior inovação no sistema de saúde brasileiro. Contribuições dessa natureza podem se dar em termos qualitativos e quantitativos, com a ação das healthtechs ajudando a proporcionar ao
cidadão uma oferta mais ampla de serviços médicos propriamente ditos e a
reduzir os enormes custos associados à oferta de bens e serviços de saúde
no País.
Algumas dessas propostas já vêm sendo oferecidas de modo estruturado. A
Ephealth, mencionada acima, parece ter grande potencial de impacto sobre o
sistema de saúde brasileiro caso sua plataforma ganhe adesão por parte dos
profissionais de saúde e venha a ser implantada de forma sistemática em um
número expressivo de municípios.
Por outro lado, projetos do universo filantrópico, como o CIES, ampliam a
oferta de serviços de média complexidade em locais de pior acesso. A estratégia da organização é utilizar unidades móveis para cobrir os locais mais mal
servidos pelo sistema público. Mas abordagens desse tipo poderiam também
ter impacto ampliado se pudessem agregar maior conteúdo tecnológico para
serem capazes de atuar em um número maior de comunidades.51

Atualmente, os maiores desafios para uma penetração mais sistemática da
inovação no ambiente da saúde pública parecem estar relacionados à fragilidade das estratégias específicas de inovação no âmbito do setor público. Devemos ressaltar, porém, que o Ministério da Saúde, com o Decreto nº
9.245/2017, instituiu uma Política Nacional de Inovação Tecnológica na Saúde (PNITS). Esse Decreto também instituiu o Departamento de Saúde Digital,
que adotou o “Pacote de Ferramentas da Estratégia Nacional de e-Saúde”,
elaborado pela Organização Mundial de Saúde (National eHealth Strategy

51

Ver: http://www.ciesglobal.org/
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Toolkit).52 Finalmente, esse decreto prevê a criação de parcerias para o desenvolvimento produtivo, a realização de encomendas tecnológicas na área
da saúde e o recurso a medidas de compensação nessa área.
As encomendas tecnológicas podem ter grande relevo para as startups – pois
eles permitem que as compras públicas de soluções tecnológicas sejam, dentro de determinadas condições, dispensadas de licitação. Esse instrumento
é direcionado ao desenvolvimento de soluções não existentes no mercado e
a situações em que haja risco tecnológico relacionado à ausência de alternativas no mercado nacional (De Negri, 2018). Mas, até onde pudemos avaliar,
esse é um instrumento que vem sendo utilizado em escala muito modesta.
Há ainda outras iniciativas de relevo que começam a ganhar corpo em grandes hospitais públicos, como o recém-criado Centro de Inovação Tecnológica
(CITIC) do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo.53 Segundo
o site institucional da organização, o CITIC surgiu para valorizar e apoiar as
iniciativas de desenvolvimento tecnológico em saúde, estreitando laços entre
iniciativa privada, governo e academia.
Resta saber se o significativo volume de pesquisa científica realizado por
esse tipo de organização conseguirá atingir efetivamente os mercados de
produtos e serviços em saúde. Esse ponto será retomado em maior detalhe
no capítulo 7.

52
53

Ver: https://saudedigital.saude.gov.br/
Ver: https://citic.net.br/quem-somos/
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6_

SOLUÇÕES URBANAS
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A questão urbana emergiu como tema crítico para o Brasil na segunda metade do século XX, período em que um intenso processo de urbanização passou a concentrar um enorme contingente de pessoas em nossas cidades.
Hoje, quase 90% da população do País vivem em cidades, com uma parcela
significativa delas residente em grandes regiões metropolitanas.
Apesar do tema ser claramente estratégico, ao contrário do que ocorre nas
áreas de saúde e educação, o número de startups voltadas para temas urbanos ainda é relativamente pequeno, inclusive pelas dificuldades importantes enfrentadas pelas organizações existentes para desenvolver modelos
de negócio adequados. Como veremos a seguir, isso ocorre especialmente
para os projetos com a pretensão de oferecer os chamados “bens públicos”,
discutidos no capítulo 1. Além disso, os modelos de negócio são bastante
desafiadores para as organizações que querem oferecer serviços de alto desembolso a famílias de baixa renda devido à necessidade de oferecer crédito.
Vale notar que diversas das iniciativas em curso no campo das soluções urbanas podem ser pensadas como parte de uma agenda coletiva visando à
“transição para a sustentabilidade” (Coenen, Benneworth e Truffer, 2012).
Essa categoria parte do princípio de que a ideia de sustentabilidade plena só
pode ser realizada como um objetivo de longo alcance.
De fato, a sustentabilidade – entendida em suas várias dimensões – representa um desafio coletivo de enormes proporções e, portanto, requer grande esforço de inovação. Afinal, nossas cidades, além de concentrarem problemas
sociais significativos, continuam gerando volumes monstruosos de resíduos e
demandando recursos produzidos em um amplo território que ultrapassa em
muito seu espaço geográfico. Essa é a chamada pegada ecológica (Collins,e
Flynn, 2015), que se refere ao espaço geográfico necessário para assegurar a
produção de energia, alimentos, água, minerais, madeiras e todos os demais
materiais necessários para abastecer anualmente cada região, como as áreas
metropolitanas de São Paulo ou do Rio de Janeiro, por exemplo.
Mas a busca por estratégias para a transição para a sustentabilidade – algo
já levado a sério por cidades relevantes, como Amsterdã – coloca em pauta
uma agenda muito ambiciosa para governos, empresas, organizações sociais
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e cidadãos. Em termos macrossociais, essa agenda contempla ao menos três
dimensões principais: reorganização do uso do solo, mudanças nos padrões
de consumo e estímulo ao desenvolvimento de inovações técnicas, sociais
e institucionais (Torres, 2015). Obviamente, nenhum desses temas é simples.
Por essa razão, para fins deste ensaio, vamos nos deter de modo mais cuidadoso apenas na questão das inovações, sem ignorar, entretanto, a relevância
das demais dimensões mencionadas.
Para aprofundar essa reflexão, discutimos a seguir as principais dimensões
das políticas públicas que precisam ser mobilizadas para promover a transição para a sustentabilidade em ambientes urbanos. Em seguida, aprofundamos o mesmo tema na perspectiva das inovações tecnológicas.

6.1_

Desafios da transição para a sustentabilidade urbana
Na perspectiva da administração das grandes cidades, a transição para a
sustentabilidade se desdobra em três grupos distintos de políticas púbicas.
Em primeiro lugar estão as políticas urbanísticas, que podem incluir diferentes estratégias, como a taxação do solo urbano e a oferta de serviços que
favoreçam o adensamento no entorno dos principais eixos de transporte, por
exemplo. Políticas desse tipo podem também envolver a promoção de projetos urbanísticos sustentáveis e estratégias voltadas para a recuperação de
áreas degradadas.
Em segundo lugar, podemos destacar as políticas de mobilidade urbana.
Esse tema é geralmente mais debatido e polêmico, pois envolve projetos que
podem limitar o emprego de automóveis e/ou estratégias para estimular os
movimentos a pé e o uso de bicicletas. Nesse campo, são evidentemente essenciais os esforços para a expansão e a melhoria da qualidade dos sistemas
de transporte de massa. Alguns desses objetivos estão claramente conectados às políticas urbanísticas mencionadas acima.
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Em terceiro lugar, é importante citar a relevância das políticas habitacionais.
Elas são críticas do ponto de vista social, uma vez que envolvem não apenas a construção de habitações propriamente ditas, mas também o desenvolvimento de soluções para a enorme demanda por melhorias residenciais,
regularização fundiária, saneamento, limpeza urbana, infraestrutura viária, segurança pública, energia elétrica e Internet – apenas para ficar nos itens mais
óbvios.
Esses aspectos são particularmente fundamentais para as metrópoles de países como o Brasil, cujos gestores municipais precisam lidar com as necessidades de desenvolvimento urbano acessível a milhões de famílias de baixa
renda. Faz sentido argumentar que, nesse tipo contexto, um conjunto diversificado de tecnologias poderia ser mobilizado pelas gestões urbanas para
promover objetivos de transição para a sustentabilidade.
É verdade que isso já ocorre parcialmente para tecnologias maduras, como as
que permitem a oferta de serviços como o metrô. Mas ampliar esse esforço
supõe um ambiente institucional adequado, permitindo que muitas das iniciativas existentes – a maioria delas embrionárias ou em seus estágios iniciais
– se tornem eficientes em termos econômicos e do impacto socioambiental
que pretendem produzir.
Para aprofundar essa discussão bastante complexa, nos inspiramos nos
conhecidos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas

(ODS), especialmente no capítulo referente à ODS-10, 54 que trata dos problemas urbanos. Nesse exercício, identificamos 40 temas principais relacionados à promoção da sustentabilidade urbana. Essa listagem se baseou também nas teses de impacto social da aceleradora Artemisia para os temas de
energia, mobilidade urbana e habitação (Artemisia, 2017; 2018; e 2019), além
de elaborações anteriores sobre essa questão (Torres, 2016) (Figura 6.1).

54

Ver: https://nacoesunidas.org/pos2015/ods10/
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Figura 6.1_

O tema da sustentabilidade urbana envolve diferentes áreas temáticas
:: Sumário dos objetivos para promoção da sustentabilidade urbana, segundo áreas temáticas

Áreas temáticas

Melhorar as condições de moradia

Fortalecer os
processos de
urbanização

Promover
a redução
da pegada
ecológica

Adaptar cidades
ao aquecimento
global

Uso do solo

Regularização
fundiária

Gestão do uso
do solo

Agricultura
urbana

Controle da
ocupação de
áreas de risco

Tratamento dos
solos
degradados

Recursos hídricos

Oferta regular
de água

Drenagem
adequada

Reúso da
água

Controle da
cunha salina

Recuperação
de redes de
drenagem

Energia sustentável

Geração distribuída
de energia

Melhoria da
iluminação
pública

Adequação
térmica das
construções

Eficiência
energética

Substituição
de veículos
poluentes

Mobilidade urbana

Redução de custos
de transporte

Maior acesso
ao transporte
público

Redução do
consumo de
combustíveis

Eficiência
ambiental do
transporte

Recuperação
de áreas deterioradas pelo
sistema viário

Unidades de
tratamento de
pequena escala

Redução dos
custos de
tratamento

Ampliação do
tratamento de
efluentes

Uso adequado
da água da
chuva

cuperação de
redes de coleta

Materiais e resíduos
sólidos

Materiais oriundos
de processos sustentáveis

Melhoria da
coleta de lixo

Reciclagem

Utilização do
gás metano
de aterros
sanitários

Controle de
aterros clandestinos

Edificações urbanas

Moradia adequada de
baixo custo

Adensamento
mais humanizado

Design
ambiental

Mitigação de
riscos
residenciais

Recuperação
de centros
urbanos degradados

Otimização do
consumo de energia

Otimização do
deslocamento

Otimização da
coleta seletiva

Sistemas de
previsão de riscos climáticos

Inventários de
áreas de risco e
contaminadas

Tratamento de efluentes

Gestão da informação

Recuperar
ambientes
degradados

Fonte: Elaboração própria.

......

......
Os temas tratados foram agrupados em cinco objetivos principais e desdobrados em oito áreas temáticas, abarcando um conjunto de diferentes disciplinas científicas que inclui as engenharias, a geologia, a arquitetura, a ciência
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ambiental e a tecnologia da informação. Aqui, não temos a pretensão de nos
determos de forma aprofundada em cada uma das questões abordadas, mas
sim de usar esse quadro como referência para refletirmos sobre as tecnologias passíveis de serem mobilizadas para facilitar e fortalecer esse processo
de transição.
Alguns dos aspectos mencionados são bastante conhecidos pelo público em
geral, como os temas de reciclagem e de eficiência energética, por exemplo.
Já outros são objeto do interesse de apenas algumas comunidades profissionais específicas, como os chamados inventários de áreas de risco ou contaminação. Mas existem também questões comuns a todos esses campos,
caso daquelas relacionadas à gestão da informação, uma vez que a chamada
transformação digital vem aos poucos revelando seu potencial de contribuir
de diversas formas para muitos dos problemas de política urbana.
Nesse sentido, não nos parece o caso de propor aqui hierarquias de prioridades entre os itens listados acima. Todos esses aspectos são importantes à
sua maneira, especialmente se tivermos a expectativa de atingir níveis mais
avançados de sustentabilidade urbana nos próximos anos.
Nas próximas seções, esse quadro será usado como referência sobre algumas das principais inovações tecnológicas voltadas para o tema da sustentabilidade urbana presentes no Brasil. Como nos capítulos anteriores, daremos
ênfase às tecnologias em desenvolvimento no País, o que não significa que
sejam as únicas existentes, ou mesmo as predominantes.

6.2_

Tecnologias que contribuem para melhorar as
condições de moradia

Como se sabe, melhorar as condições de moradia é um objetivo crítico para o
bem-estar social, englobando temas como qualidade de vida da população e
melhoria das condições ambientais da cidade. Na área de habitação, há tecnologias de diferentes naturezas, mas nos concentraremos naquelas voltadas
à expansão e à melhoria da oferta de residências e ao saneamento urbano.
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A redução dos custos de construção e de comercialização de imóveis residenciais é um tema extremamente relevante para as políticas habitacionais. Em
tese, economias nos custos de construção e novas técnicas construtivas de
natureza industrial podem levar a edificações de unidades residenciais mais
baratas. O mercado passou a denominar o segmento de startups no campo
da construção civil de construtechs. Já existem organizações de aceleração
e investimento focadas no desenvolvimento desse setor, como a Construtech

Ventures e o Vedacit Labs.55 A maior parte desses negócios acelerados está
organizada no âmbito dos chamados modelos B2B, com soluções para empresas de construção e incorporação.
Uma das startups relevantes no portfólio da Construtech é a Coteaqui,56 uma
plataforma que faz cotações automáticas de preços de insumos para a construção civil. Por meio dela, as empresas de construção encontram fornecedores, preços e marcas para os canteiros de obra de seu interesse, reduzindo o

tempo de entrega e o valor pago.57 O modelo B2B é o de assinaturas (SaaS),
que permite à construtora acessar e realizar comparações de preço em uma
dada região, conforme sua conveniência. No caso do Vedacit Labs, existem
também em seu portifólio empresas com modelos análogo, como a Lógica-e (sensores para construção civil) e Construcode (inteligência de dados
para construção).58

Mas existem também outras iniciativas voltadas para

mudanças de processos construtivos e desenvolvimento de novos materiais
(Artemisia, 2019).
O impacto para o setor público desse segmento de negócios pode ocorrer
sobretudo no eixo de redução de custos. Teoricamente, soluções desse tipo
permitiriam ao longo do tempo a redução de preços em grandes obras públicas e contribuiriam para a maior modicidade nos custos de produção de

55

Ver: https://www.buildin.com.br/vedacit-labs-startups-investimentos/ e https://construtechventu-

res.com.br/
56
Ver: https://www.coteaqui.com.br/
57
Ver: https://g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-negocios/noticia/2019/03/17/conheca-o-mercado-das-construtechs.ghtm
58
Ver: https://www.buildin.com.br/vedacit-labs-startups-investimentos/
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moradias de interesse social produzidas com recursos públicos. Mas esse
eixo pode envolver também estratégias do tipo B2C, como o desenvolvimento de novos materiais e tecnologias voltados para reformas de baixo custo,
que permitem a moradores pobres melhorar a qualidade de suas residências
com recursos próprios.
Nesse caso, um projeto bastante conhecido é o da empresa Programa Vivenda, startup apoiada por organizações como Artemisia e Din4mo.59

Até o fim de 2019, a empresa realizou mais de duas mil reformas de moradias
de comunidades de baixa renda, especialmente na zona sul de São Paulo,
em um processo de produção que supõe elevado grau de cooperação com a
indústria e o varejo local (Coelho, 2019).
A startup está inovando em termos de processos de construção, gestão de
obra e estratégias de financiamento, caminhando mais recentemente para
se posicionar como “um laboratório de aprendizagem” visando beneficiar o
ecossistema de atores em torno das reformas de moradias para famílias de
baixa renda (Coelho, 2019: 158). A empresa tem também buscado trabalhar
de modo cooperado com outras empresas voltadas para reformas populares,
disponibilizando recursos tecnológicos e sua plataforma de crédito – porém,
até onde pudemos aferir, esse movimento é ainda relativamente embrionário
(maio de 2020).60

A facilitação do acesso a condições de moradia adequada também pode se
dar de outras formas. Já começam a emergir propostas distintas relevantes,
como a Alpop, que está posicionada no segmento de “aluguel popular”. A
startup – que funciona como um marketplace conectando locadores e locatários – pretende facilitar o processo de aluguel entre proprietários e famílias de
baixa renda por meio de sua plataforma digital, sem necessidade de recorrer
à fiador ou comprovar renda.61

Essa é uma estratégia que poderia facilitar a execução de políticas sociais
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Ver: https://programavivenda.com.br/
Comunicação pessoal dos fundadores da empresa.
Ver: https://www.alpop.com.br/
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como a do chamado “aluguel social”. Esse recurso é frequentemente utilizado pelas secretarias municipais de assistência social ou habitação para
abrigar famílias de baixa renda que, por algum motivo, tenham perdido sua
moradia. Isso ocorre com frequência em casos de enchente e desabamento,
por exemplo, ou ainda devido à remoção temporária de famílias para ações
de urbanização de favelas.
Outra solução que chama a atenção no segmento de aplicativos é o projeto da Smart Síndico. A organização desenvolveu uma ferramenta voltada
ao apoio de síndicos de condomínios populares, oferecendo alternativas que
contribuem para a redução de custos e a simplificação da administração condominial. Segundo o site institucional da empresa, a proposta já estaria em
operação em 23 unidades da federação, com mais de mil condomínios cadastrados e 110 mil famílias beneficiadas. O negócio combina abordagens
B2B e B2G, sendo que em sua versão mais simples ele pode ser baixado
gratuitamente pelo administrador condominial. Na perspectiva da empresa,
além da melhoria da gestão, um dos impactos da proposta seria a redução
dos custos condominiais.
Cabe também mencionar a questão da regularização fundiária, um tema de
enorme importância para o acesso em habitação. A startup Terra Nova atua
nesse campo, realizando mediação de conflitos entre famílias moradoras em
áreas de ocupação irregular e os proprietários dos terrenos. A estratégia, caracterizada pela própria organização como uma inovação social, envolve significativo aporte de conhecimento jurídico e de capacidade de ação comunitária,
assim como a adoção de abordagens de crédito, utilizado nesse caso para

financiar a aquisição dos lotes urbanizados por parte das famílias.62 A empresa
recebeu amplo reconhecimento público e foi investida pelo fundo Mov Investimentos, já tendo contribuído para a regularização de 35 assentamentos populares e beneficiado milhares de famílias (consulta em maio de 2020).
Os temas ligados ao saneamento urbano são também estratégicos para o
bem-estar da população. Mas diversas dimensões do saneamento – particu-
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larmente a coleta e o tratamento de esgoto – são caras e complexas, difíceis
de funcionar adequadamente em diferentes contextos urbanos. Em geral, esses negócios são geridos por grandes empresas, boa parte delas estatais,
inclusive em função da grande necessidade de investimentos.
De fato, essas soluções nem sempre são ofertadas de modo completo em
áreas de baixa densidade e em locais de ocupação irregular, como favelas
e loteamentos clandestinos. Em tese, tecnologias de menor complexidade
poderiam ter importante impacto urbano, especialmente nas menores aglomerações. Já existem tecnologias modernas de tratamento de efluentes (envolvendo novas enzimas, membranas e filtros) que têm sido utilizadas experimentalmente como estratégia para atender comunidades isoladas. Mas não
identificamos, até o presente, alternativas dessa natureza que tenham ganho
alguma tração no País.
No campo da distribuição de água, ao contrário, já existem startups que se
destacam de modo relevante. Esse é o caso da Stattus4,63 que desenvolveu

um sistema de gerenciamento de distribuição de água capaz de identificar
vazamentos em redes de distribuição por meio de uma abordagem de Internet das coisas (IoT). Não se trata de um problema menor, uma vez que a
perda de água pode atingir até 30% em algumas redes. A empresa já recebeu
o reconhecimento de várias organizações nacionais e internacionais e está
em processo de internacionalização. Como veremos mais à frente, esse tipo
de solução pode ser também compreendido como relevante para os temas
de natureza ambiental.

6.3_

Tecnologias que contribuem para a sustentabilidade da
urbanização

As tecnologias e os processos que contribuem para a maior sustentabilidade
da urbanização podem ser pensadas a partir de dois eixos principais. O pri-
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Ver: https://stattus4.com/
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meiro diz respeito às estratégias necessárias para tornar o adensamento mais
humanizado e confortável. Maior densidade urbana significa igualmente menor espaço físico por habitante, o que coloca exigências importantes para os
projetos urbanísticos e de construção – de desenho urbano, oferta de áreas
verdes, estruturas de energia e sistemas de drenagem a outros aspectos arquitetônicos pertinentes ao design residencial.
Mas estratégias como jardins verticais e telhados verdes, por exemplo, podem ser mobilizadas tanto para melhorar a qualidade da experiência ambiental dos moradores das cidades, como para fortalecer a drenagem retendo
água de chuva, sem que isso signifique uso adicional de espaço urbano. Essa
é a proposta da empresa brasileira Movimento 90 Graus (M90). A organização
se notabilizou por desenvolver grandes jardins verticais que tiveram impacto
relevante em vias públicas importantes de São Paulo, como a avenida 23 de
Maio e o elevado do Minhocão.64

A empresa tem buscado estratégias que promovam a transformação ambiental dessa cidade, realizando alguns projetos de grande porte com o apoio do
poder público municipal e/ou de empresas patrocinadoras. Mas a relação com
o Estado é sujeita a frequentes descontinuidades, e alguns desses jardins foram abandonados ou enfrentam dificuldades significativas de manutenção.
Com isso, os empreendedores passaram a realizar projetos para empreendimentos privados e famílias de alta renda, de modo a obter os recursos necessários à continuidade do negócio. Em outras palavras, apesar do conhecimento técnico e da clara intensão de produzir transformações urbanísticas e
ambientais relevantes, propostas desse tipo podem não se realizar na esfera
pública se não houver ações mais sistemáticas por parte do poder municipal.
Um segundo aspecto essencial se refere às tecnologias associadas ao transporte urbano. É verdade que o urbanismo contemporâneo promove o incentivo aos movimentos a pé e por meio de bicicletas. Mas obviamente, em uma
grande metrópole, esse tipo de alternativa requer a existência de um sistema
de transporte de massa integrado para que a população possa transitar entre
diferentes modais quando precisar realizar percursos mais longos.
64
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...... 128

Nesse sentido, tecnologias que contribuem para reduzir o custo, aumentar a
eficiência e minorar o impacto ambiental do transporte urbano tendem, em
tese, a contribuir para uma cidade mais sustentável. Isso inclui estratégias
relacionadas ao aumento da eficiência do sistema metroviário, à minimização do impacto ambiental do ônibus urbano e a diferentes tecnologias de
informação e comunicação voltadas à otimização do sistema de transportes.
Além disso, a utilização de combustíveis alternativos, especialmente para o
transporte de massa, deve ser também considerada como estratégica.
Um aspecto particularmente importante desse tema diz respeito à chamada
“acessibilidade urbana”. Transportes mais baratos e viagens mais rápidas e
seguras permitem que pessoas pobres ou com dificuldades de locomoção
tenham acesso a um espectro muito mais amplo de oportunidades, para além
das cercanias do seu local de moradia. No longo prazo, isso tem o potencial
de levar ao maior acesso à educação, à redução do desemprego e ao aumento da renda em áreas vulneráveis.
O aplicativo Cittamobi se encontra nessa categoria. O projeto foi desenvolvido visando contribuir para a melhoria do transporte coletivo nas cidades
brasileiras. Atualmente, a proposta está presente em onze unidades da federação e disponibiliza gratuitamente horários, trajetos, pontos de parada e
integrações disponíveis nas viagens. Em termos de monetização, o usuário é
capaz de realizar a recarga do cartão de transporte pelo aplicativo.65

O Cittamobi se posiciona como uma startup voltada à mobilidade urbana,
oferecendo serviços adicionais de interesse público, como denúncias de crimes no transporte e oferta de empregos conforme a localização do usuário.
Apesar de sua óbvia relevância em termos de políticas públicas, aparentemente o principal desafio da empresa tem sido mobilizar as prefeituras das
áreas atendidas para que se engajem no uso desse tipo de tecnologia.
Existem também outras tendências em pleno processo de desenvolvimento
no campo da mobilidade urbana, como os conhecidos “aplicativos de táxi”,
os combustíveis alternativos ou as propostas voltadas para o desenvolvimen-
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to de veículos elétricos. No caso do Brasil, desde os anos de 1970 desenvolvemos uma tradição relevante no campo de combustíveis alternativos com
os programas voltados para o álcool, mas temos poucas iniciativas locais
no campo dos automóveis elétricos. Dentre os aplicativos de táxi, iniciativas
desenvolvidas no País tiveram bastante sucesso – caso das empresas 99 e
Easy Taxi, por exemplo – mas essas organizações foram incorporadas recentemente por empresas estrangeiras.
Finalmente, cabe destacar tendências tecnológicas relevantes em áreas como
a iluminação pública, via o emprego dos chamados LEDs. Essa tecnologia
reduz o consumo de energia e aumenta a intensidade da iluminação, com
projetos em curso em diversas cidades brasileiras. Tecnologias desse tipo aumentam a percepção de segurança e contribuem para melhorar a experiência
urbana. Começam a emergir também diferentes tecnologias voltadas para os
aspectos mais próximos do universo do ambientalismo.

6.4_

Tecnologias que contribuem para a redução da pegada ecológica e a adaptação das cidades ao aquecimento global

Como se pode perceber pelos exemplos discutidos acima, a transformação
das moradias e o desenvolvimento urbano mais equilibrado também podem
contribuir substancialmente para a redução da chamada pegada ecológica e,
dependendo da área em questão, para a adaptação das cidades ao aquecimento global (Collins. e Flynn, 2015). Mas existem várias tecnologias mais próximas ao universo ambiental que merecem uma discussão mais detalhada.
Em primeiro lugar, podemos mencionar as estratégias construtivas que incorporam técnicas de design ambiental visando ampliar a sustentabilidade
das construções urbanas em suas diferentes dimensões. Uma das iniciativas
nesse campo é a proposta pelo sistema internacional de certificação de construções sustentáveis (LEED), que busca abordar de modo sistêmico diversos
aspectos construtivos simultaneamente, como reúso de água, eficiência energética, sustentabilidade dos materiais empregados e qualidade do ambiente
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interno à construção.66 Porém, não dispomos aqui de todos os elementos
para avaliar o impacto dessa estratégia.
Um dos desafios enfrentados pelos proponentes de soluções nessa área diz
respeito às dificuldades para o desenvolvimento de produtos e serviços economicamente viáveis em condições normais de mercado. Afinal, reformas e
construções representam investimentos elevados para as famílias ou as empresas envolvidas. A disposição de pagar mais por benefícios ambientais tende a ser relativamente baixa em muitos casos. Assim, as soluções voltadas
para o design ambiental com maior chance de comercialização são aquelas
que oferecem ao consumidor benefícios econômicos palpáveis. Felizmente,
começam a surgir soluções nesse formato, como veremos a seguir.
Estratégias de conservação de energia e, em certos casos, de utilização de
energia renovável são exemplos que conectam de forma positiva benefícios
ecológicos e econômicos simultaneamente. Como sabemos, esses temas
são também parte essencial de uma agenda para a redução da pegada ecológica das áreas urbanas.
Uma startup relevante nessa área é a Greenant.67 A empresa desenvolveu
uma abordagem de inteligência artificial e de IoT para a gestão de microgrids
de distribuição de energia, inclusive com o desenvolvimento de um medidor
inteligente. A organização presta serviços para grandes empresas do setor de
distribuição de energia elétrica, como a Enel, e utiliza um modelo B2B.
No campo da energia solar, a legislação passou a permitir que consumidores
devolvam energia produzida localmente à rede, o que abriu oportunidades para
sua produção em maior escala – especialmente em condomínios, prédios e
equipamentos de grande porte, como shopping centers. Isso já vem sendo feito por grandes empresas de construção, como a MRV, em condomínios construídos no âmbito do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida.
Mas há outras organizações nesse setor com propostas alternativas – caso da
Revolusolar68– que pretende promover o desenvolvimento de comunidades
66
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de baixa renda por meio da energia solar. A principal dificuldade da empresa
está na oferta de crédito para as famílias de baixa renda, dada a necessidade
de investimentos iniciais elevados para a instalação dos painéis solares.
Já a crise hídrica, observada no Brasil em 2014, tornou o tema do melhor
aproveitamento da água estratégico para a sustentabilidade urbana. Esse
campo pode envolver diversas modalidades: estratégias para redução de
perdas nas redes de distribuição, reutilização da água em processos industriais ou residenciais e coleta e utilização de água de chuva, por exemplo. Já
destacamos acima o caso da empresa Stattus4, cuja solução também pode
ser mobilizada para abordar essa questão.
Esse segmento envolve ainda estratégias de reciclagem, reutilização de materiais e objetivos na área de agricultura urbana com foco na produção para
consumo local. A reciclagem avançou de forma substancial no Brasil em algumas áreas – caso do alumínio, com estratégias que envolvem cooperativas de recicladores. A reciclagem das chamadas embalagens pós-consumo
também ganhou importância a partir da promulgação da Política Nacional de
Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010). Essa legislação passou a obrigar o
comércio e a indústria a se engajarem ativamente no ciclo de descarte de embalagens, contribuindo para a expansão da reciclagem de papéis, plásticos,
metais, óleos vegetais e outros produtos, como equipamentos eletrônicos.
Existem diferentes organizações atuantes nesse campo, como Triciclos, Coletando, Fechando o Ciclo e Recicleiros. Essa última, por exemplo, desenvolveu uma estratégia para assessorar as prefeituras na implementação da
coleta seletiva, ao mesmo tempo que oferece às grandes empresas certificados que comprovam o cumprimento de obrigações relacionadas à logística
reversa de embalagens pós-consumo em conformidade com a legislação.69

Assim como no caso da Terra Nova, discutido acima, a proposta da Recicleiros envolve o desenvolvimento de uma tecnologia social com diferentes
dimensões: significativo engajamento do setor público, elevado conhecimento técnico em reciclagem, proselitismo junto ao setor privado para captação
69
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de recursos e, não menos importante, forte capacidade de comunicação dos
temas relacionadas à causa socioambiental. Esse é um modelo simultaneamente B2B e B2G, pois é o engajamento com a gestão municipal que viabiliza
o acesso a recursos das empresas para fins de atendimento dos requisitos
da legislação.
Finalmente, vale mencionar também o tema da agricultura urbana. Esse tipo
de proposta vem evoluindo de forma interessante no Brasil, apesar da maior
parte das iniciativas ainda serem de pequena escala. Parte dessa tendência
é certamente fruto do maior interesse do consumidor por alimentos frescos
e pela produção orgânica. A Fazu é uma startup que atua nesse campo, oferecendo capacitação, equipamentos e canais de distribuição para pequenos
agricultores. Os alimentos são comprados pela própria empresa e revendidos
para clientes como restaurantes e supermercados.70

É importante destacar a questão da adaptação das cidades à ocorrência cada
vez mais frequente de episódios climáticos extremos. Essa adaptação pode
exigir, por exemplo, o aperfeiçoamento das previsões climáticas, permitindo
ações preventivas e de remediação. Esse tipo de solução envolve o desenvolvimento tecnológico na área de previsão meteorológica. Para ser capaz de
atuar localmente, os governos das grandes cidades precisam de previsões
em escala intraurbana, aquelas capazes de identificar os chamados hot spots, ou seja, os pontos do território com maior probabilidade de sofrerem a
incidência aguda do fenômeno em questão.
Uma startup brasileira atuante nesse segmento é a PluviOn.71 Sua tecnologia
permite que a população e os agentes públicos recebam informações sobre
a ocorrência de fenômenos extremos em escala micro local, possibilitando
ações antecipadas que podem minimizar – ou mesmo evitar – catástrofes.
Tendo desenvolvido uma micro estação de coleta de dados meteorológicos, a
empresa geralmente vende seus serviços para grandes empresas de logística
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e agricultura, mas tem realizado ensaios para uma atuação de maior alcance
na Região Metropolitana de São Paulo.
Nesse último caso, as informações são disponibilizadas de modo gratuito
para a população e para o poder público. É importante salientar que, ao oferecer serviços que configuram de certa forma “bens públicos”, startups como
a PluviOn podem ter dificuldades de financiamento para expandir sua rede de
coleta de dados em escala metropolitana. Esse é um ponto que discutiremos
mais à frente.
Por outro lado, existem diferentes estratégias urbanísticas que podem ser
adotadas para a remediação dos problemas climáticos, como a construção
de piscinões para controle de cheias e a reurbanização de favelas, removendo as populações que vivem em áreas de risco. Contudo, não identificamos
no Brasil até o momento startups que ofereçam novas estratégias arquitetônicas e técnicas relacionadas à redução de inundações e desabamentos,
fenômenos típicos das grandes cidades brasileiras, especialmente em suas
áreas periféricas.
Finalmente, cabe mencionar que essa agenda ganha proporções hercúleas
quando discutimos problemas de longo prazo, como a provável elevação do
nível do mar. O Brasil não parece ter desenvolvido soluções em larga escala relacionadas a esse tema, ao contrário do que ocorre em outras regiões.
Países como Israel e Espanha, por exemplo, têm desenvolvido tecnologias
de dessalinização da água, apropriadas para áreas áridas e situações onde a
elevação do mar amplia a chamada “cunha salina”, comprometendo as condições de abastecimento de cidades costeiras.
Em suma, as tecnologias voltadas de modo específico para os temas ambientais ainda têm um longo caminho a percorrer entre nós. É possível que,
sem uma ação decisiva no campo público, a velocidade desse desenvolvimento continue sendo baixa. Essa ação envolve tanto aspectos regulatórios
– caso das iniciativas observadas no campo da reciclagem – como mais clareza por parte do Estado no sentido de demandar soluções mais sustentáveis
no contexto do planejamento urbano e da execução de obras de engenharia.
Obviamente, esse é um tema que pode envolver também o financiamento
habitacional e de infraestrutura.
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6.5_

Tecnologias para a melhoria de ambientes urbanos
degradados

A maior parte de nossas cidades, particularmente as de maior porte, passaram a concentrar ao longo do tempo um significativo número de áreas
urbanas degradadas – de centros históricos decadentes e áreas industriais
contaminadas a trechos urbanos abandonados em função da implantação de
grandes infraestruturas viárias.
Para compreender melhor a extensão desse problema, basta percorrer algumas avenidas importantes do País, como a Avenida Brasil no Rio de Janeiro,
a Antônio Carlos em Belo Horizonte ou a Radial Leste em São Paulo. No eixo
dessas avenidas, é comum observar a presença de galpões vazios e moradias deterioradas. Além da poluição, a degradação das construções no eixo
dessas avenidas tem certamente significativo impacto do ponto de vista da
experiência urbana.
Soluções de jardins verticais, como os desenvolvidos pelo Movimento 90
graus, já mencionado – desde que respaldadas por uma ação mais sistemática do Estado – podem contribuir para a melhoria dessa situação. Mas há
também estratégias mais abrangentes, voltadas para a ressignificação de locais específicos, que podem oferecer uma contribuição muito relevante para
a recuperação de áreas urbanas desse tipo.
O parque tecnológico do Porto Digital, localizado na ilha do Recife, no centro
dessa cidade, é um exemplo de recuperação. Além de ser moderno e gerador
de empregos, ele é uma das mais bem-sucedidas estratégias brasileiras para
a revitalização de centros históricos. O governo do estado de Pernambuco –
em conjunto com a prefeitura, atores do setor privado e da academia – criou
o Núcleo de Gestão do Porto Digital (NGPD), uma organização social que
funciona como agência de animação do desenvolvimento dessa área. O Núcleo é proprietário ou gestor de um significativo número de imóveis, que vão
sendo paulatinamente convertidos em escritórios e laboratórios para uso de
empresas de diferentes portes. A área é beneficiada por incentivos fiscais, e
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as cerca de 300 empresas sediadas no polo geram mais de 10 mil empregos
em áreas relacionadas à tecnologia, segundo informações obtidas junto à
gestão do NGPD em 2019.
Outro tema relevante para regiões com vocação industrial é a presença de
áreas contaminadas de diferentes níveis, tanto em decorrência de indústrias
poluentes em setores como o químico e o de metalurgia, como também de
postos de gasolina e equipamentos industriais abandonados. Na cidade de
Mauá, localizada na Região Metropolitana de São Paulo, por exemplo, um
conjunto residencial foi construído em uma área contaminada onde teria funcionado uma indústria metalúrgica. Nesses casos, por mais que o Ministério
Público busque acionar retroativamente os responsáveis – como a construtora
do imóvel e a indústria que deveria ter arcado com os custos de descontaminação – o dano já está feito. Assim, é necessário que o poder municipal seja
capaz de lidar com esse tipo de ocorrência de modo preventivo e proativo.
Os governos locais deveriam poder contar com bons inventários de áreas de
risco de contaminação, inclusive para informar processos de reocupação e
licenciamento de moradias. No Brasil, algumas agências estaduais, como a
CETESB, têm buscado desenvolver esse tipo de inventário, mas os sistemas
existentes são desiguais – dependendo do estado em questão –, e a cobertura para diferentes tipos de indústrias e poluentes é relativamente limitada. Nesse sentido, maior esforço científico e tecnológico deve ser também
empregado para desenvolver metodologias voltadas tanto à identificação de
áreas contaminadas (e de poluentes associados), como à construção de estratégias para a promoção da descontaminação.
Esse problema se relaciona também a tecnologias do campo da saúde, centradas em doenças derivadas de contaminações por resíduos industriais. Embora esse campo seja mais frequentemente tratado no âmbito das chamadas
doenças laborais, podem existir grandes concentrações populacionais em
áreas sujeitas à poluição intensa ou em locais contaminados, como Cubatão.
Quando essa população não tem relação ocupacional direta com a fonte poluidora em questão, apesar dos graves riscos de saúde, ela passa a ser um
grupo populacional dependente do sistema público, sem condições de acio-
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nar os instrumentos de proteção proporcionados pela legislação trabalhista.
Apesar do grande significado dessas tecnologias para a experiência urbana,
esse é um campo para o qual contribuições específicas de startups parecem
ser ainda muito embrionárias no Brasil. Porém, vale também notar que nem
sempre as tecnologias em desenvolvimento no meio universitário são capazes de atingir os mercados públicos ou privados, o que torna muito relevante
a capacidade desses projetos de desenvolverem modelos de negócio consistentes.

6.6_

Dificuldades dos modelos de negócio voltados para
soluções urbanas

Como indicamos acima, diferentes empreendedores atuando no campo de
soluções urbanas enfrentam desafios substanciais em termos da criação de
modelos de negócio relevantes. Esse problema é particularmente agudo para
aqueles projetos que tem por objetivo oferecer bens públicos. Mas as organizações que pretendem vender seus produtos ou serviços diretamente para
o consumidor de baixa renda também podem encontrar dificuldades expressivas.
Como sabemos, em geral, os bens públicos são oferecidos gratuitamente
para a população. Nesse sentido, a organização vocacionada para oferecer
soluções desse tipo tem de ser capaz de fornecer de modo recorrente seus
serviços para o setor público ou desenvolver soluções alternativas de monetização. Em vários casos, a alternativa é buscar algum tipo de doador ou
patrocinador, inclusive aqueles que têm objetivos de natureza publicitária.
Dificuldades desse tipo parecem ser bem evidentes no caso de algumas startups apresentadas anteriormente, como PluviOn (detecção de riscos climáticos) e Movimento 90 Graus (jardins verticais). São serviços que, quando
pensados na escala de uma metrópole, podem ser de grande interesse para
todos, mas poucos parecem querer financiá-los diretamente.
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As vendas para o setor público, o provedor de bens públicos por excelência, são sempre difíceis e influenciadas por questões de natureza diversa.
As prioridades atribuídas ao tema por diferentes administrações podem ser
baixas, por exemplo. As restrições orçamentárias são também muito comuns,
levando determinados temas a não serem contemplados. E o Estado normalmente enfrenta muitas barreiras para realizar compras de serviços inovadores. Afinal, serviços desse tipo precisam ser amplamente justificados em
termos técnicos e podem colocar os gestores públicos em posições de maior
risco de questionamento dos órgãos de controle, em comparação ao uso de
alternativas convencionais. Esse é um ponto que discutiremos em detalhe no
próximo capítulo.
O patrocínio, por sua vez, é também um recurso alternativo utilizado por algumas organizações que pretendem oferecer bens públicos. Mas essa é uma
estratégia que sempre precisará contar com a boa vontade de eventuais doadores ou patrocinadores. Do mesmo modo, para os projetos que imaginam
obter recursos recorrentes oriundos da publicidade, o desafio está em atingir
audiências elevadas, suficientes para permitir ao projeto obter receitas que
levem à sustentabilidade econômica. Infelizmente, como sabemos, a aquisição de audiência supõe investimentos elevados, voltados para o desenvolvimento de plataformas de comunicação bem azeitadas e gastos continuados
em marketing.
Assim, uma alternativa bastante comum para várias startups que atuam nesse segmento é a realização de projetos menores, com venda para o setor
privado (B2B). Ainda que evidentemente meritórios por contribuírem para a
sustentabilidade financeira da organização, tais projetos podem desviar o empreendedor do seu objetivo original de produzir bens para toda a população.
Por outro lado, quando consideramos o tema da comercialização de serviços
para famílias de baixa renda (B2C), o desafio principal está no desenvolvimento de estratégias sustentáveis para o financiamento das famílias que irão
adquirir os bens ou serviços em questão. Esse é o tipo de tema inevitável para
as organizações que desejam atuar em favelas e loteamentos clandestinos,
como Programa Vivenda, Revolusolar e Terra Nova. É claro que essa dificul-
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dade é particularmente relevante no caso dos serviços voltados para moradia
por envolverem elevado desembolso de parte das famílias.
Isso ocorre também porque os gastos em habitação são altamente regressivos, ao contrário dos gastos com educação. Como proporção de sua renda,
os pobres despendem muito mais do que os mais ricos com esse item de
consumo. De fato, segundo os dados da POF (2018), enquanto uma família
com renda familiar inferior a 1.908 reais gastava mais de 40% de sua renda
com itens relacionados à moradia, nas famílias com renda superior a 23.850
reais, essa proporção era inferior a 25% (Figura 6.2).

......

......
Figura 6.2_

Os grupos de renda mais baixos gastam muito mais com
habitação em termos proporcionais
:: Os grupos de renda mais baixa gastam muito mais com habitação em termos proporcionais
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Fonte: IBGE: Pesquisa de orçamento familiar (POF), 2018.
Nota: Além dos gastos com a moradia propriamente dita, estão incluídos os custos com mobiliário, eletrodomésticos, manutenção do lar e serviços públicos como água, energia elétrica e telefonia.
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Com efeito, as soluções habitacionais são muito dispendiosas. Por um lado,
elas oneram substancialmente as famílias mais pobres, que são compelidas
a buscar alternativas via ocupação irregular e autoconstrução. Por outro, a
provisão de moradia pelo Estado caracteriza, provavelmente, a política pública mais custosa em termos do gasto por beneficiário. Assim, não por acaso,
nos últimos trinta anos, ela acabou recebendo um volume de recursos e uma
atenção governamental muito inferiores às políticas de saúde e educação.
Uma consequência importante desse fenômeno é que o número de famílias
residindo em situação inadequada no Brasil é muito elevado. Segundo estimativas da Fundação João Pinheiro (2018), o chamado déficit habitacional
quantitativo atingiu sete milhões de domicílios no País em 2015. Esse indicador, calculado a partir da PNAD (IBGE), tem por base estatísticas relacionadas
às coberturas de água, esgoto e iluminação residencial, assim como informações relacionadas ao número de moradores e cômodos.
Alguns atores do mercado também mencionam o chamado “déficit qualitativo”, que se refere às mazelas residenciais não captadas em estatísticas como
a PNAD. Em geral, esse outro déficit diz respeito à prevalência de cômodos
muito pequenos, ventilação inadequada e presença de mofo, por exemplo,
aspectos muito comuns nas casas de famílias residentes em comunidades
de baixa renda. Somados, os déficits qualitativos e quantitativos atingiriam 18
milhões de domicílios, número correspondente a aproximadamente 30% das
moradias existentes no Brasil (Artemisia, 2019).
Segundo a POF 2018, os gastos totais das famílias com renda inferior a 1.908
reais somavam quase 100 bilhões de reais para os itens relacionados à moradia. Isoladamente, esse mercado representa um enorme contingente precariamente servido pelo setor privado, uma vez que envolvem frequentemente
abordagens de natureza informal – como o que ocorre nos processos construtivos utilizados, por exemplo.
A oferta do setor público nessa área tem sido relativamente limitada, premida
pelas restrições existentes nos três níveis de governo. No governo federal, o
Programa Minha Casa Minha Vida atinge as famílias mais pobres apenas em
sua faixa 1 – que embute subsídios importantes para as mais vulneráveis.
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Subsídios desse tipo são passíveis de redução em momentos de ajuste fiscal
mais agressivos, como o experimentado no período de 2017-2020. Afinal,
esse é um recurso que não envolve desembolso compulsório por parte do
governo, ao contrário dos voltados para a saúde e a educação básica.
É importante notar que diversos governos estaduais e municipais têm
programas habitacionais próprios, incluindo estratégias de regularização
fundiária e empresas de habitação focadas no desenvolvimento de conjuntos
habitacionais, dentre outras. Mas, também nesse caso, essas alternativas
ficam frequentemente muito aquém da demanda.
Nesse sentido, parece ser muito relevante promover e fortalecer a emergência
de soluções como a do Programa Vivenda (reformas), da Terra Nova (regularização fundiária) e da Revolusolar (energia solar), todas elas atuando em
comunidades de baixa renda. Mas o Estado, mesmo tendo identificado e
valorizado algumas dessas iniciativas, não tem sido capaz de incorporá-las à
prática mais cotidiana das políticas habitacionais. Ainda, essas soluções são
relativamente dispendiosas para a população, demandando que as organizações ofereçam alguma forma de crédito.
Como sabemos, o crédito – especialmente o destinado a famílias de baixa
renda – implica riscos importantes para os provedores de recursos e coloca
pressões significativas sobre o caixa das organizações em questão. Para lidar
com esse desafio, Vivenda e Terra Nova, por exemplo, têm buscado alternativas como a chamada securitização de recebíveis. Na securitização, as empresas concedentes de crédito comercializam seus títulos a receber – como
os contratos ou boletos bancários entregues às famílias que tomaram crédito.
Mas as operações lastreadas em recebíveis de famílias de baixa renda são
ainda relativamente atípicas no mercado financeiro brasileiro e, portanto, sujeitas a taxas de juros mais elevadas ou outras condições de mercado desfavoráveis. Na prática, ainda não temos elementos suficientes para avaliar se
elas vão ganhar corpo ao longo do tempo.
Um outro caminho possível seria o governo adaptar instrumentos já existentes – como o chamado Cartão Reformas – para apoiar iniciativas dessa natureza. Centrada na Caixa Econômica Federal, essa política envolve a oferta de
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crédito para que famílias de baixa renda adquiram materiais de construção.
Isso tem levado muitas vezes à aquisição de materiais em volumes mal dimensionados e a custos elevados, levando a inadequações construtivas de
natureza diversas. Mas ainda não existem estratégias claras para que os beneficiários dessa política possam adquirir soluções de reforma ou construção
mais completas.

6.7_

Principais significados para as políticas urbanas
Dentre todos os tipos de políticas públicas discutidas neste ensaio, as políticas urbanas parecem ser – de longe – aquelas na qual a cooperação pública
e privada parece se fazer mais essencial. Isso ocorre porque os recursos disponíveis são escassos, os problemas em questão são extensos e variados,
e as demandas por parte da população são enormes, especialmente quando
pensadas na perspectiva desse orçamento público sempre limitado.
Não por acaso, serviços essenciais como saneamento, energia elétrica, gás,
comunicação e transporte urbano são pagos pela população, uma vez que
dificilmente eles seriam financiáveis pelo erário público, mesmo que fosse
essa a intensão do gestor. Assim, a população de baixa renda é sempre obrigada a despender volumes substanciais de recursos para tentar assegurar
algum tipo de moradia, processo que ainda assim se realiza em condições
frequentemente precárias.
Nesse sentido, a efetiva emergência de negócios que apoiem o poder público
na consecução de objetivos de sustentabilidade urbana parece ser uma boa
notícia, mas seu sucesso depende de três elementos principais. Em primeiro
lugar, as questões regulatórias são essenciais. É o surgimento de uma legislação como o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, por exemplo, que permite
o fortalecimento de organizações como a Recicleiros. Alterações regulatórias
em políticas já existentes – como a relativa ao Cartão Reforma e às regras de
regularização fundiária – podem também condicionar em grande medida a
eventual expansão de soluções como as oferecidas por startups como Vivenda e Terra Nova.
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Em segundo lugar, os temas ambientais urbanos envolvem uma agenda relativamente recente, mas cada vez mais importante. Essa agenda se desdobra
em diferentes temas das políticas públicas, principalmente em seus aspectos
regulatórios e de investimento. Embora as políticas urbanística e de mobilidade urbana possam ser mobilizadas para promover a agenda ambiental em
diferentes dimensões, ainda não existem caminhos muito claros sobre como
incorporar as variadas soluções propostas por startups e centros de pesquisa já existentes no Brasil. Muitas das empresas que começam a atuar nesse
campo, ao se proporem a oferecer bem públicos, podem desistir rapidamente
se não puderem contar com a demanda gerada por atores públicos em distintos níveis de governo.
Em terceiro lugar, isso torna o reforço da capacidade de o Estado promover e
adquirir soluções tecnológicas inovadoras de enorme relevância. Por exemplo, os processos de compras públicas atualmente existentes são lentos, burocráticos e criam riscos importantes para as startups e os próprios gestores
públicos, dado que inovar é também correr riscos na perspectiva da gestão
governamental.
Mas a questão das compras públicas é apenas um dos aspectos do problema. É possível que a abertura das políticas públicas para inovações desenvolvidas por startups também implique mudanças na própria gestão governamental. O tema da inovação pública é o objeto do próximo capítulo.
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7_

INOVAÇÃO E POLÍTICAS
SOCIAIS
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Nos 20 anos posteriores à Constituição de 1988, o Brasil assistiu a um grande processo de experimentação institucional, provavelmente como resultado
da maior competição eleitoral e do significativo aumento na autonomia dos
governos locais (Arretche, 2003). São desse período iniciativas federais de
amplo escopo como o SUS, o Plano Real, o BPC, o Fundef e o Bolsa Família,
apenas para mencionar algumas das políticas de caráter estrutural que mudaram de modo importante a oferta de serviços sociais no Brasil.
Tal fenômeno – relativamente esperado no período seguinte a uma assembleia constituinte – também tem sido chamado de “inovação institucional”
(Arretche, 2003), referindo-se principalmente às mudanças que ocorrem no
plano legal e que se traduzem em novos objetivos de políticas públicas e
novas lógicas de alocação de recursos. Mas essas mudanças não necessariamente transformam as práticas organizacionais e operacionais do setor
público, que permitem às políticas se realizarem na prática.
No sentido proposto acima, por exemplo, o Fundef (e, posteriormente, o Fundeb) pode ser considerado uma importante inovação institucional. Ela ocorreu por meio de uma emenda constitucional, que alterou a estrutura de financiamento do ensino básico e induziu uma maior cooperação entre governo
federal, estados e municípios para a provisão desse serviço. Embora essa
nova política tenha provocado uma expansão importante do ensino básico,
ela não transformou substancialmente a forma pela qual o ensino era proporcionado aos estudantes nas escolas municipais e estaduais.
A “Educação em Tempo Integral”, ao contrário, muda efetivamente a forma
como o ensino passou a ser proporcionado. O novo modelo amplia significativamente a carga horária dos alunos em sala de aula, às vezes chegando mesmo a alterar o currículo e a adotar novas regras para contratação e alocação
de professores nas unidades onde o projeto foi implementado.72 Nesse caso,

estamos tratando de um segundo grupo de inovações, também chamadas
de “mudanças institucionais” (Canales 2016). São essas as inovações que
buscamos discutir aqui em mais detalhe e que, para facilitar a compreensão,
passaremos a chamar de “inovação pública”.
72

Ver: https://educacaointegral.org.br/
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Esse conjunto de inovações diz respeito a fenômenos que ocorrem primordialmente no plano microeconômico ou micropolítico. Estamos nos referindo principalmente à introdução de serviços, produtos ou processos – novos
ou aperfeiçoados – que se diferenciam em muito daqueles ofertados anteriormente no âmbito de uma dada política pública (OCDE, 2018). Inovações
públicas visam mudar de modo significativo as características dos serviços
proporcionados pelo governo ou, ainda, reformular os processos utilizados
até então pelas organizações públicas para oferecerem tais serviços. A rigor,
essas inovações têm sido caracterizadas na literatura como fenômenos relativamente raros, demandando importante esforço de “empreendedorismo
intragovernamental” (Canales, 2016; Douglas, 1986).
Nesse debate, é também recorrente o emprego da categoria “inovação social”. Essa expressão tem sido utilizada de modo frequente para caracterizar
inovações de produtos e processos que ocorrem principalmente no âmbito
do terceiro setor ou no campo dos negócios de impacto (Comini, Rosolen
e Fischer, 2019). Vale notar que algumas das definições mais consagradas
de inovação social, como a proposta por Mulgan (2006), permitem também
entender mudanças relevantes ocorridas no âmbito do setor público como
sendo “inovações sociais”.
No nosso entendimento, porém, achamos adequado distinguir de modo específico as inovações públicas das inovações sociais. Essa escolha decorre
das lógicas operacionais e organizacionais do setor público, muito distintas
das do terceiro setor ou do setor privado, e que têm consequências importantes do ponto de vista da capacidade de inovação do Estado.
A partir dessa discussão, este capítulo tem dois objetivos principais. Primeiro,
buscar descrever e conceitualizar melhor os principais aspectos distintivos
da inovação pública mencionados acima. Segundo, tendo por base essa primeira reflexão, indagar como inovações em curso nos serviços privados de
saúde, educação e habitação no Brasil – discutidas anteriormente – poderiam
contribuir (ou não) para uma agenda efetiva de inovação no âmbito das políticas sociais no País.
É importante salientar que a incorporação de inovações à política pública
caracteriza um típico problema sistêmico: não basta estimular a inovação no
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campo privado se o governo tem dificuldade de integrar tais inovações à sua
lógica operacional. Não basta alterar a política pública de compra para certo
item se não tivermos evidências robustas de que uma dada solução é muito
superior às demais. Além disso, as expectativas de mudanças na cultura de
inovação no setor público precisam necessariamente ser apoiadas por transformações na estrutura de incentivos existente para que sejam capazes de
reformar aos poucos a lógica dos gestores públicos de permanente aversão
a riscos. Aprofundamos esses aspectos a seguir.

7.1_

Principais aspectos da inovação pública
Desde Schumpeter (1949), a inovação (de produtos ou processos) tem sido
entendida como uma categoria central para a compreensão da dinâmica
competitiva dos mercados capitalistas. Essa dinâmica foi resumida na famosa frase “destruição criativa”, que – na prática – buscava descrever como o
esforço de inovação no interior das empresas funciona como motor de transformação da economia capitalista ao longo do tempo.
No entanto, o setor público é um universo muito distinto – por definição, ele
não opera como um mercado competitivo. As organizações do setor público
não competem por meio da inovação, mas sim como “monopólios institucionalizados” (Potts e Kastelle, 2010). Diferentemente do observado no setor
privado, por exemplo, a estrutura de incentivos para os gestores no setor público segue uma lógica baseada na promoção funcional, na disputa por prestígio e na lógica da luta política. Em outras palavras, o setor público opera por
meio de estruturas de incentivos de outra natureza (Bloch e Buggeb, 2013).
Ao contrário do setor privado, raramente uma organização pública desaparece por ser ineficiente. No Brasil, pouquíssimas escolas e hospitais públicos
são fechados ou conjuntos habitacionais demolidos, mesmo que essas unidades tenham muitas dificuldades para realizar os objetivos de bem-estar
que teoricamente pretendiam cumprir.
Posto isso, não é verdade que não existam gestores públicos inovadores.
A literatura inclusive os denomina de intraempreendedores, percebidos com
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agentes essenciais dos processos de mudança institucional no contexto do
governo (Canales, 2016). Mas essa literatura também reconhece que tais
personagens encontram dificuldades de natureza diversa, pois o esforço de
implementação de inovações no ambiente público é tortuoso, complexo e
sujeito a riscos de diferentes naturezas para os indivíduos que ousam propor
mudanças significativas.
Para caracterizar esse fenômeno, vale a pena detalhar algumas diferenças
importantes entre os setores público e privado que induzem consequências
relevantes para os processos de inovação. Em uma startup, por exemplo,
certas estruturas de incentivos podem ser mobilizadas de modo a favorecer a
inovação. Os interesses dos diferentes stakeholders podem ser relativamente bem alinhados por meio de instrumentos como opções de ações (stock
options) – situação em que um colaborador da empresa passa a ter direito
a uma participação acionária, depois de cumprir determinadas condições.
Instrumentos desse tipo visam contribuir para que os criadores do projeto, os
investidores e os colaboradores cooperem de modo mais efetivo, com uma
expectativa de compensação se o negócio for bem-sucedido. Evidentemente, todos estão correndo igualmente o risco de o negócio falhar.
Já o setor público – especialmente no caso das políticas sociais – não conta
com estruturas de incentivo semelhantes. Em geral, as promoções decorrem
de mudanças de posição nas carreiras e por idade, havendo pouco estímulo
para quem busca provocar mudanças. E, no caso do Brasil, os profissionais
concursados raramente são demitidos por questões relacionadas ao baixo
desempenho, o que permite uma certa acomodação de todos os envolvidos.
Além disso, as organizações e os profissionais engajados na oferta de serviços estão frequentemente assoberbados de trabalho e, não raro, são premidos pelas fortes limitações de recursos. Nesses contextos, as propostas de
inovação tendem a ser muitas vezes percebidas como uma carga de trabalho adicional, sem qualquer benefício para quem implementa as políticas em
questão. Esse argumento está claramente presente no estudo realizado pela
organização Todos pela Educação (2017) sobre as barreiras à introdução da
tecnologia em escolas públicas, discutido anteriormente.
Esses elementos indicam que os modelos privados de inovação – como as
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melhores práticas, por exemplo – não necessariamente podem ser emulados
pelo setor público, uma vez que esses universos organizacionais são muito
distintos e as condições são outras. Vale lembrar que essas práticas podem
também variar substancialmente no interior de um mesmo setor econômico, o
que sugere que o contexto específico onde a inovação ocorre influencia fortemente suas possibilidades de sucesso (OCDE, 2018; Potts e Kastelle, 2010).
Um outro aspecto crítico para a inovação no ambiente público diz respeito à
maior aversão a risco (Canales, 2016). No setor privado, embora essa aversão também exista, o tema tem sido frequentemente tratado por meio de
uma abordagem de gestão de portfólios, como os administrados por grandes
empresas ou por fundos de venture capital,. Em geral, a lógica dos gestores
de portfólios desse tipo é buscar garantir a valorização média da carteira
de investimento: espera-se que alguns dos ativos investidos valorizem fortemente e aceita-se o fato de que parte dos negócios investidos tenha uma
rentabilidade baixa ou fracasse inteiramente. Afinal, o que esse gestor busca
é a valorização final do conjunto de ativos investidos, dentro dos parâmetros
acordados previamente com os investidores. Assim, embora desagradável, é
esperado e “natural” que parte dos empreendimentos de caráter mais experimental fracasse.
O setor público, porém, não opera em uma lógica de gestão de portfólio. O
gestor não tem os mesmos graus de liberdade que um agente privado nas
tomadas de decisão. Ao decidir sobre novos investimentos, por exemplo, é
muito comum que gestores públicos se apoiem no conhecimento de “experts” externos. Nesse caso, frequentemente esse profissional enfrenta importante assimetria de informação em relação aos profissionais de mercado,
especialmente quando se trata de inovação tecnológica.
No caso do Brasil, essa assimetria é muito comum nos projetos que envolvem
licitações, podendo ampliar as situações em que gestores públicos venham
a ser punidos por realizarem projetos de maior risco. Esse aspecto é também
influenciado pelo formalismo e pela inflexibilidade dos órgãos de controle na
interpretação da legislação vigente (Pires, 2020).
Com efeito, o fracasso de qualquer projeto é particularmente penoso para o
gestor público em função do permanente monitoramento da mídia, dos parla-
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mentares e, claro, dos órgãos de controle. Quem já experimentou a realidade
da gestão pública sabe que evitar riscos é normalmente uma prioridade de
primeira ordem (Instituto Arapyaú e Plano CDE, 2019; Potts e Kastelle, 2010).
É óbvio que nesse tipo de ambiente a abertura para a experimentação – condição essencial da inovação – encontre barreiras de grande magnitude.
Apesar dessas limitações, existem várias razões para considerarmos a inovação pública um tema cada vez mais essencial para o bem-estar da população
(Banco Mundial, 2010). Desde a emergência da Internet em 1995, as rápidas
mudanças provocadas pelas novas tecnologias de informação e comunicação têm colocado crescentemente em cheque a forma como os governos se
relacionam com cidadãos e empresas.
Infelizmente, essas tecnologias, traduzidas na forma de inovações técnicas
e de processos, têm ocorrido de forma relativamente lenta no setor público
brasileiro, especialmente quando considerada a grande velocidade das mudanças em curso. É verdade que várias organizações públicas no Brasil têm
buscado acompanhar tais tendências em alguma medida – o que pode ocorrer, por exemplo, por meio da ampliação de serviços públicos via Internet. Um
caso relevante é o do Detran de São Paulo, que reduziu substancialmente os
custos de transação para o cidadão ao digitalizar seus processos por volta de
2012 (Torres, 2014). Ao passar a realizar os serviços pela Internet, o usuário
passou a prescindir do despachante na maioria dos processos, diminuindo o
tempo de espera e, provavelmente, a corrupção.
Ainda assim, considerando o conjunto mais ampliado das políticas públicas
nos diferentes níveis de governo, o que realizamos nesse campo no Brasil está
muito aquém das possibilidades existentes. Uma interpretação frequente sobre
as dificuldades de inovação na política pública do Brasil se refere à ausência
de capacidades estatais ou competências institucionais necessárias, incluindo a falta de capacidade institucional para compreender as demandas tecnológicas oriundas do setor público; as dificuldades do governo para desenhar
editais que promovam a aquisição de soluções experimentais e inovadoras; a
influência das grandes empresas de tecnologia no desenho de editais e contratos públicos; o modelo verticalizado de tomada de decisão; e a dificuldade de
articulação intersetorial para fins de desenvolvimento de projetos de natureza
tecnológica (Pires, 2020; Brandão e Bruno-Faria 2017).
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Como vimos ao longo dos capítulos anteriores, as “micro inovações” em curso
no setor privado – como telemedicina e educação à distância – encontram ainda muita dificuldade para chegar a hospitais e escolas públicas, por exemplo.

7.2_

O que fazer para apoiar a inovação pública?
Tendo em vista as questões mencionadas acima, não parece ser simples “planejar” de forma muito organizada a inovação no âmbito do setor público. Afinal,
a inovação é um processo multifacetado, que pode envolver diferentes atores
e organizações. Além disso, no setor público, processos mais profundos de
inovação demandam mudanças culturais e institucionais de longo prazo.
É verdade que o governo brasileiro está longe de se tornar um “estado
empreendedor” (Mazzucato, 2015). Ainda assim, muitas coisas já estão sendo feitas, e tantas outras poderiam ser feitas pelos governantes para que
novas ideias passem a circular mais amplamente e a criar de fato “valor” para
os beneficiários das políticas públicas.
Algumas dessas ações podem ser relativamente simples, voltadas para as
atividades de formação de pessoal, por exemplo; outras são mais complexas,
envolvendo a revisão ou a efetiva implementação de legislações sensíveis,
como a chamada “encomenda tecnológica” (De Negri, 2018). Mesmo em países onde a cultura de inovação pública é relativamente modesta, há alguns
exemplos bastante relevantes. Para aprofundar essa discussão, destacamos
seis linhas temáticas principais para a ação governamental, a seguir.

7.2.1_ Tratar do tema da inovação em todos os fóruns relevantes
Diferentes países desenvolvem ao longo do tempo os chamados “sistemas
de inovação” (innovation systems), específicos a cada localidade (Banco
Mundial, 2010). Tais sistemas englobam os diferentes atores e instituições
envolvidos em processos de inovação, incluindo dimensões diversas como
produção de conhecimento, propriedade intelectual, infraestrutura de TI, financiamento, difusão de tecnologias e comercialização, dentre outras.
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É difícil definir de modo preciso os limites de um sistema desse tipo, uma vez
que as próprias características dos modelos de ensino, por exemplo, podem
induzir maior ou menor disposição dos indivíduos a inovar e correr riscos.
Freire (2014) propõe um esquema conceitual para a análise do setor de biotecnologia no Brasil que considero útil como ponto de partida para refletirmos
sobre os elementos mobilizados pelo Estado e por atores privados para estimular o desenvolvimento tecnológico (Figura 7.1).
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Figura 7.1_

Diversos atores contribuem para o sistema de inovação no Brasil
:: Ecossistema de organizações envolvidas no campo de produção científica e
tecnológica no Brasil
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Fonte: Freire (2014), adaptado pelo autor.
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O esquema proposto foi adaptado aqui de modo a contemplarmos também
temas específicos de nosso interesse, em especial os relacionados ao universo das startups das áreas de saúde, educação e soluções urbanas. Como
se pode observar, esse quadro enumera 17 tipos de organizações relacionadas ao tema da inovação, provenientes do setor privado, do governo, da
academia e do terceiro setor. Cada uma dessas organizações se engaja de
diferentes maneiras na promoção da inovação, tanto privada como pública.
É importante observar que existem múltiplas possibilidades de cooperação
entre cada uma delas em termos de trocas de informações e recursos de
natureza diversa.
O governo, em primeiro lugar, vem realizando nas últimas décadas um esforço substancial no sentido de ampliar suas ações e estratégias voltadas para
o campo de ciência e tecnologia no Brasil. Nesse período, não apenas novas
organizações foram criadas, mas também o marco legal da política pública
foi alterado, fundos setoriais e agências regulatórias foram lançados, incubadoras e parques tecnológicos foram apoiados, e fundos de venture capital
passaram a ser investidos pelo BNDES e pela Finep (De Negri, 2018).
Em conjunto, o volume de recursos e de instrumentos disponíveis para apoiar
inovações no Brasil aumentou substancialmente. Com isso, o número de artigos científicos e de patentes concedidas cresceu de modo consistente. No
entanto, alguns diagnósticos sobre esse campo apontam para a fragmentação e a relativa descontinuidade das ações, sem que fossem superadas as
clássicas dificuldades de cooperação entre academia, Estado e mercado (Arbix, et. al. 2017). Evidentemente, as fortes restrições fiscais do último quinquênio podem ter contribuído para tornar esse quadro ainda mais complexo.
Em segundo lugar, a academia – baseada principalmente em universidades
públicas, privadas e confessionais – interage frequentemente com o governo
no âmbito da geração de conhecimento, com parte também se engajando na
incubação de startups. Até onde podemos avaliar, parece existir um padrão
de relacionamento bem estabelecido entre a academia e o governo no Brasil, relativamente diferente do nível de cooperação existente entre os demais
setores.
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É muito comum o governo recorrer à academia (e não apenas ao mercado
mais geral) para fins de obtenção de serviços de base tecnológica. Afinal, por
conta de seu prestígio institucional, não raro centros acadêmicos de excelência – especialmente os de universidades públicas – são contratados para
prestação de serviços que envolvem transferência de tecnologia por meio de
convênios ou na modalidade de “dispensa de licitação”. Esses instrumentos,
independentemente de seus méritos técnicos, agilizam e facilitam substancialmente o processo de aquisição de conhecimento ou de tecnologias e são
objeto de menos objeções das agências de regulação, como os Tribunais de
Contas e o Ministério Público.
Um exemplo bem relevante desse fenômeno está nas contínuas interações
entre institutos, fundações e departamentos da USP e da Unicamp e as agências do governo do Estado de São Paulo. Minha experiência pessoal no setor
público paulista me permitiu observar diretamente diferentes formas de cooperação desse gênero nas áreas de saúde, engenharia, economia, desenvolvimento urbano e meio ambiente, mas é provável que elas se desdobrem para
vários outros campos disciplinares.
Em terceiro lugar, vale destacar que o terceiro setor atua de modo mais difuso
sobre a área de inovação. Estamos nos referindo aqui ao apoio de diferentes
organizações sociais à pesquisa universitária, à intensa interação das organizações sociais com a política pública de determinadas áreas (como educação) e à aceleração e ao investimento em startups.
De fato, as aceleradoras originadas ou apoiadas pelo terceiro setor vêm ganhando importância crescente, sendo que esse segmento apoia via doações
ou investimentos o desenvolvimento de startups variadas, consideradas relevantes para as causas defendidas por tais organizações. É notório o engajamento de entidades como a Fundação Telefônica e a Fundação Lemann, por
exemplo, no apoio a startups da área de educação. Hospitais filantrópicos
estão também dentre os principais apoiadores e investidores de startups da
área de saúde.
Finalmente, cabe destacar o papel do setor privado. Frequentemente, as
empresas líderes no campo da inovação desenvolvem tecnologia endoge-
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namente, captam recursos junto a agências governamentais (como a Finep
e o BNDES), ou em fundos privados investidos por essas agências, e tentam
cooperar com a academia. No entanto, persiste ainda a histórica dificuldade
de relacionamento entre academia e setor privado no Brasil. Apesar da significativa melhoria da quantidade e da qualidade da produção cientifica no
âmbito das universidades, ainda persistem dificuldades importantes dessa
pesquisa ser traduzida em inovação efetivamente comercializada nos mercados nacionais e internacionais (Freire, 2014: 132).
As grandes empresas também se engajam com frequência no apoio a startups. O mesmo ocorre com hospitais e aceleradoras e fundos de investimento, cooperando de modo diverso para apoiar uma determinada organização
considerada promissora na área de saúde, por exemplo. Existem também
vários fundos de venture capital que, uma vez constituídos, são elegíveis e
recebem investimentos de agências públicas como o BNDES e a Finep. Tudo
isso leva ao desenvolvimento do que poderíamos chamar de um “subsistema” mais específico, girando em torno do universo das startups.

7.2.2_ Apoiar startups
As startups constituem um espaço mais específico de cooperação, claramente observável empiricamente nos casos das áreas de saúde e educação
discutidos anteriormente. Além dessas organizações, esse subsistema inclui
incubadoras/aceleradoras, investidores-anjo, agências de fomento, organizações do terceiro setor, empresas e fundos de investimento. Em circunstâncias
ideais, todos esses atores podem atuar de forma complementar entre si, de
modo a auxiliar o processo de evolução de uma dada startup em seus diferentes estágios de desenvolvimento.
Isso não significa que não existam dificuldades importantes para as startups,
especialmente em seus estágios iniciais. Incubadoras e aceleradoras são os
atores mais engajados no sentido de poiar tecnicamente o desenvolvimento
dessas organizações nesse estágio, mas elas próprias têm dificuldades específicas para realizar sua missão.

...... 155

Na maior parte dos casos, incubadoras e aceleradoras enfrentam problemas
históricos de financiamento, sendo obrigadas a operar com equipes reduzidas e júniores e/ou tratando de sobreviver por meio de projetos negociados
com governo, grandes empresas ou organizações sociais. Isso pode comprometer a qualidade do apoio proporcionado às startups, assim como direcionar sua ação para segmentos específicos do mercado que sejam do interesse
de uma dada organização financiadora.
As startups, por sua vez, além das usuais necessidades de pessoal e de aportes de conhecimento técnico e gestão, são estruturalmente carentes de capital. Empresas em estágio inicial raramente conseguem acessar recursos bancários que atendam às suas necessidades, mesmo que oriundos de bancos
públicos. Os investidores-anjo poderiam suprir em parte esses recursos, mas
muitas vezes demandam condições vantajosas – em termos de participação
acionária, prazos e taxas de retorno – que podem colocar em risco as possibilidades de sucesso do projeto no longo prazo.
Já os recursos públicos colocados diretamente à disposição de startups nesse estágio são relativamente limitados, à exceção de editais públicos como
os da Finep, da Fapesp (Pipe) e de outras agências federais e estaduais de fomento. Mas, não raro, esses editais envolvem burocracia excessiva e impõem
regras rígidas para o desembolso de recursos, desestimulando os empreendedores. Como consequência, os recursos mais frequentemente disponíveis
para investimento em startups em estágio inicial são não apenas limitados,
mas sujeitos a condições nem sempre favoráveis ao desenvolvimento dessas
organizações.
Já os fundos de venture capital raramente as necessidades dos negócios em
estágio inicial, pois geralmente têm estatutos e estratégia operacional que
supõem investimentos de maior vulto, raramente inferiores a 5 milhões de
reais. O levantamento realizado pela Associação Latino-Americana de Private Equity e Venture Capital (Lavca) indica que em 2019 existiam 28 veículos
de investimento captando recursos nessa região, com 440 startups financiadas nesse período e um valor médio de investimento de 10,5 milhões de
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dólares.73 Obviamente, recursos desse montante são passíveis de serem
acessados apenas por startups muito específicas, que já passaram por uma
ou mais rodadas de captação junto a investidores-anjo e que, em geral, apresentam evidências relevantes de chances de sucesso comercial do seu projeto em mercados-alvo específicos.
Nesse cenário árido em termos de acesso de capital, vale a pena mencionar algumas exceções relevantes. Os programas Criatec (BNDES) e Primatec
(FINEP), permitiu que fundos privados passassem a fazer investimentos em
startups a partir de valores iniciais de milhão de reais. Mais recentemente,
o BNDES também abriu edital permitindo a emergência de fundos como o
Domo Invest (Fundo Anjos), que aporta valores iniciais entre 100 e 500 mil
reais.74 Porém, esses casos são ainda relativamente raros, fazendo com que
a oferta de capital para startups no Brasil continue sendo muito escassa.
As grandes empresas, por sua vez, têm cada vez mais criado estratégias de
apoio a startups de seu interesse, no âmbito de iniciativas de “open innovation” (OCDE, 2018: 129). Nesse caso, ao invés de desenvolver tecnologias
específicas internamente, as empresas preferem contratar ou se associar
a desenvolvedores externos. Crescentemente, isso tem sido feito por meio
de recrutamento e apoio a startups previamente selecionadas, muitas delas
atuando em campos que as capacitariam para resolver problemas específicos do interesse da organização apoiadora.
As estratégias de aceleração de startups por parte das grandes empresas podem ser concretizadas via programas de aceleração montados no interior da
própria organização – os chamados programas proprietários de aceleração.
As grandes empresas podem também contratar aceleradoras para formatar
e executar programas terceirizados de aceleração e, em alguns casos, de
investimento semente. Várias das aceleradoras privadas ou do terceiro setor
mencionadas nos capítulos anteriores vendem seus serviços ou se relacio-
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Jornal O Valor Econômico, 6 de maio de 2020, página B7
Ver: https://www.youtube.com/watch?v=LdnZQ54yha4
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nam diretamente com grandes organizações no âmbito de projetos de apoio
a startups – caso de aceleradoras como Eretz.Bio, Liga Ventures e Artemisia.
É evidente que a cooperação com grandes empresas pode ser útil tanto para
a startup como para a empresa em questão, dentro de determinadas circunstâncias. Mas muitas vezes as condições contratuais envolvidas podem ser
punitivas para as startups e/ou seus empreendedores. Estamos no referindo
aqui, por exemplo, a cláusulas que vedam a cooperação da startup com outros atores de mercado, obrigam a startup a adotar um dado pacote tecnológico e dão direito de veto relacionado a definições estratégicas da startup
(Gorini e Torres, 2015).
São comuns também regras sobre direitos de preferência e de não competição, que podem eventualmente ser lesivas para os empreendedores envolvidos. E, infelizmente, é incomum que os empreendedores de startups no Brasil
estejam preparados para compreender as implicações desses contratos em
sua plenitude, além de nem sempre contarem com advogados experientes
para apoiá-los nesse tipo de decisão. Em suma, essa é uma relação que costuma ser particularmente assimétrica.
Já as incubadoras universitárias – criadas e apoiadas com o objetivo de facilitar a transição entre universidade e mercado – são frequentemente afetadas
pela lógica operacional do mundo acadêmico. Como se sabe, na universidade brasileira o prestígio e a promoção funcional estão em grande parte
associados ao volume de publicações científicas, e não necessariamente à
produção da ciência aplicada e/ou da transferência de tecnologia.
Assim, as incubadoras universitárias tendem a ser menos valorizadas institucionalmente e precisam operar com equipes menos experientes, com elevada
rotatividade em função de contratos temporários. Como consequência, apesar de notórias exceções, os gestores de incubadoras frequentemente têm
pouco conhecimento prático sobre os mercados em que as startups apoiadas atuam, podendo ser pouco habilitadas para o fortalecimento e promoção
dos negócios apoiados.
Em outras palavras, muito do conhecimento produzido pela universidade não
chega a se transformar em novos produtos, serviços ou processos passíveis
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de comercialização. Isso é comum quando consideramos a conexão entre
grandes empresas e academia, mas costuma ocorrer também no caso das
startups, inclusive devido às dificuldades relacionadas à estrutura das incubadoras, levando à menor geração de valor para a própria universidade e a
sociedade.
Tudo isso torna a taxa de mortalidade das startups maior do que o necessário. Com efeito, poucas organizações são capazes de captar recursos mais
significativos ou conseguem ser investidas por fundos de venture capital e/ou
investidores estratégicos (como empresas). Assim, infelizmente, grande parte
da preciosa energia criativa – desencadeada pelo dinamismo do processo de
criação de startups em algumas regiões, como São Paulo – tende a se dissipar por conta das dificuldades estruturais dos vários atores desse campo.

7.2.3_ Fortalecer os clusters de inovação
A inovação tende a ocorrer em locais específicos do território que tenham
sido capazes de acumular conhecimento, talento e experiência empreendedora ao longo do tempo. Essas áreas são também chamadas de clusters de
inovação. De fato, cidades e regiões com grande presença de grupos criativos e forte base de conhecimento técnico podem se tornar mais facilmente
locais inovadores (Banco Mundial, 2010: 63).
Quando isso ocorre, a região passa a ter vantagens comparativas importantes em termos da competição nacional e mesmo global. É comum que cidades com esse perfil se destaquem dentre as regiões metropolitanas – caso
de Boston e São Francisco, que concentram organizações notáveis e times
inovadores nas áreas de saúde e tecnologia da informação, respectivamente.
Mas existem também cidades menores em que a inovação é igualmente focada de modo mais intenso em setores específicos. Esse é o caso de Piracicaba, no interior de São Paulo, que concentra um importante contingente de
startups e empresas inovadoras voltadas para a área do agronegócio. Parte
dessa dinâmica pode ser atribuída ao dinamismo do próprio agronegócio na
região, mas é também associada à forte presença de instituições universi-
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tárias, como o Instituto Federal de São Paulo (IFSP), a Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ), a Universidade Metodista de Piracicaba
(UNIMEP) e a Escola de Engenharia de Piracicaba (EEP).
No caso dos setores de maior interesse para este ensaio – como os de saúde
e educação – o principal centro de inovação no Brasil parece ser inegavelmente a Região Metropolitana de São Paulo, complementada por regiões adjacentes, como Campinas, São José dos Campos e Sorocaba. Vale notar que
essa área ampliada, que inclui ainda a região de Santos, tem sido chamada
por alguns de Macro Metrópole de São Paulo, concentrando mais de 60% da
população do estado e mais de 70% de sua atividade econômica.
Segundo o estudo sobre healthtechs elaborado pela organização Distrito
(2019), 41% das startups desse setor se localizavam no estado de São Paulo.
No caso das edtechs, o fenômeno era similar, com 43% delas concentradas
nesse estado (Abstartups e Cieb, 2018). Infelizmente, essas publicações não
disponibilizaram dados em escala municipal. É evidente para todos que militam no campo de empreendedorismo de base tecnológica (ou de impacto)
que o município de São Paulo concentra, em particular, um número muito
expressivo de startups nesse campo. E elas se concentram especialmente na
região constituída pelo chamado “centro expandido” do município.
A emergência das healthtechs e das edutechs na região metropolitana de São
Paulo parece estar associada a um conjunto variado de fatores. Por um lado,
podemos destacar os fatores locacionais mais clássicos, como a significativa
presença de mão de obra qualificada e a grande concentração de universidades, escolas e hospitais de excelência. Vale notar que os grandes hospitais
podem operar como desenvolvedores e consumidores de tecnologia produzida internamente ou por outras organizações.
Além disso, a força dessa região pode também ser explicada pela grande
presença de sedes de empresas inovadoras de maior porte, bem como pela
elevada concentração de aceleradoras, empreendedores e investidores dispostos a correr riscos. Sem dúvida, é impressionante na cidade de São Paulo
a frequência do que poderíamos chamar de “espaços de inovação”.
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Tais espaços são dedicados, por exemplo, ao coworking e ao estímulo à inovação de diferentes formas, como Google Campus, Cubo (Banco Itaú), Inovabrá (Bradesco) e Estação Hack (Facebook). Há ainda dezenas de iniciativas
menores, apoiadas não apenas por grandes empresas, mas também por organizações sociais (Cívico, Impact Hub), universidades, institutos de pesquisa e afins.
Obviamente, essas tendências podem também ser observadas em outras cidades do Brasil, como Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre,
Recife e Rio de Janeiro, dentre outras. No entanto, nessas metrópoles, nem
sempre ocorre a presença do conjunto de todos os fatores mencionados acima. Nelas, a qualidade e a densidade da infraestrutura de incubação e aceleração tende a ser menor. Ainda, observa-se uma concentração muito inferior
de investidores-anjo, fundos de investimento e empresas interessadas em
adquirir ou cooperar com os processos de inovação. O ecossistema de inovação do Recife, por exemplo, beneficiado pelo importante desenvolvimento do Porto Digital (discutido anteriormente), ainda carece de uma presença
mais forte de investidores e fundos de investimento, segundo dirigentes de
organizações atuantes nesse polo.75

O Estado pode fortalecer espaços e regiões onde a inovação está ocorrendo,
mas isso nem sempre é simples. Nas regiões menos desenvolvidas, o progresso tende a ser mais lento. Contudo, ações bem organizadas por parte do
Estado – especialmente em parceria com atores de mercado, da academia e
da sociedade civil – podem favorecer o sucesso de alguns empreendimentos
emblemáticos, aumentando a confiança dos atores locais e da sociedade
em torno das possibilidades da inovação (Banco Mundial, 2010: 69). Ainda
assim, é preciso ter sempre em mente que se trata de um processo de prazo mais longo e que depende necessariamente da presença de um conjunto variado de elementos, muitos deles não diretamente relacionados à ação
governamental.
Há diferentes aspectos que podem concorrer para a constituição de um am75

Informações colhidas a partir de entrevistas com gestores do Núcleo de Gestão do Porto Digital em 2019.
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biente propício para a inovação em escala local. Sem pretender oferecer uma
perspectiva exaustiva dos vários elementos que poderiam contribuir para uma
agenda de inovação local, apresentamos abaixo um resumo de elementos diversos, relacionados ao possível papel dos governos locais para a promoção
e a facilitação de inovações por parte de empresas, governo, terceiro setor e,
mesmo, indivíduos e famílias (Figura 7.2). Afinal, não basta uma região contar
com um único ator ou agir em uma única dimensão do problema – a promoção da inovação é, por definição, um processo sistêmico.

......
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Figura 7.2_

Governos locais podem fomentar a inovação em diferentes dimensões
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Embora esse cenário se aplique às inovações de vários segmentos, faz sentido considerá-lo na perspectiva de um único setor, como o das healthtechs,
por exemplo. Nesse caso, um dos elementos que explicam a relevância da região metropolitana de São Paulo se encontra no eixo “mercados”. Nesse aspecto, a região é caracterizada pela alta densidade de hospitais de qualidade,
profissionais de saúde, centros universitários e empresas da área de saúde.
A presença de todos esses elementos torna São Paulo um polo único desse
segmento no Brasil. Isso também é verdade para o eixo de “financiamento”,
que pode ser caracterizado pela presença de aceleradoras, investidores-anjo
e fundos de investimento especializados. Isso não significa que não existam
outros núcleos relevantes para o desenvolvimento de healthtechs, como Ribeirão Preto e Rio de Janeiro, mas a escala e a qualidade das oportunidades
à disposição dos empreendedores desse segmento em São Paulo são inegavelmente muito superiores.
Ainda que o Estado possa também apoiar de modo significativo o desenvolvimento de um ambiente inovador, ele não deve ser pensado como único
ator relevante. Além de aporte de recursos, sempre limitados pelas restrições
fiscais, existem questões importantes relacionadas aos temas regulatórios,
ao ambiente de negócios e ao fortalecimento da inovação no sentido amplo.
Estamos nos referindo aqui, por exemplo, a estratégias de compras públicas
que favoreçam a emergência de soluções inovadoras e o apoio à pesquisa e
ao desenvolvimento (P&D) no âmbito universitário e empresarial por meio de
agências de fomento.
A Lei 10.973/2004, em seu artigo 20, permite que compras com dispensa de
licitação possam ser realizadas quando se referirem à “realização de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação que envolvam risco tecnológico, para solução de problema técnico específico ou obtenção de produto, serviço ou processo inovador. (Redação pela Lei nº 13.243, de 2016)”.76
É importante observar, porém, que esse instrumento tem sido utilizado de
forma tímida, sem ainda ter sido regulamentado para abordagens voltadas à
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aquisição de tecnologia em setores críticos como o de educação (De Negri,
2018; Instituto Arapyaú e Plano CDE, 2019).
Outro segmento onde o papel do Estado pode ser particularmente crítico é o
de infraestrutura. Esse tema abrange obviamente estruturas de interesse geral para toda a sociedade, como a infraestrutura educacional e a urbana, não
sendo necessariamente específicas do campo da inovação. No entanto, existem outros aspectos muito relevantes que podem ser mencionados – caso da
infraestrutura de Internet, cada vez mais crítica em termos de inovação.
Ainda hoje, um número significativo de escolas e postos de saúde no Brasil
não têm conexão adequada de Internet, nem redes de Wi-Fi que suportem
o uso regular por parte dos usuários desses serviços. E essa infraestrutura é
obviamente fundamental para viabilizar a introdução de soluções tecnológicas
como plataformas educacionais e de telemedicina nesses equipamentos sociais. Essa ação pode também se desdobrar em estratégias relacionadas ao
fortalecimento dos espaços de inovação e da rede de aceleradoras e incubadoras, como discutimos anteriormente.
Finalmente, o desenvolvimento de competências específicas dos atores locais
no campo da inovação e a promoção de plataformas de experimentação para
novos modelos de negócio podem ser também utilizados como estratégias coletivas para a promoção de um ambiente empreendedor em uma dada geografia.

7.2.4_ Capacitar pessoas e organizações inovadoras
O Estado pode fortalecer grupos inovadores de diferentes formas, seguindo
lógicas de cooperação formal e informal. As “moedas” usadas nesse tipo de
atração não precisam ser apenas de natureza financeira, como investimento
público. Governos podem proporcionar oportunidades diversas, relacionadas ao acesso a informações, conexões e desenvolvimento de talentos, por
exemplo. Todos esses recursos não financeiros podem ser de grande valia
para os times empreendedores.
De fato, a literatura destaca que um dos aspectos estruturais para a promoção de uma sociedade mais inovadora está no fortalecimento de um sistema
educacional robusto, incluindo escolas de ensino básico, cursos técnicos e
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universidades (Arbix et al, 2017; Banco Mundial, 2010). No entanto, no mundo
educacional, o fortalecimento da cultura empreendedora implica também o
desenvolvimento de habilidades específicas dos estudantes relacionadas à
temas como cooperação, criatividade, disposição a correr riscos, dentre outras. Esses aspectos são essenciais para o desenvolvimento de uma “cultura
empreendedora”.
Não por acaso, o Brasil se engajou em um esforço de construção de uma
nova proposta curricular para o ensino básico, a chamada Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) de 2017, buscando contemplar o desenvolvimento
de competências e habilidades como essas. Mas é difícil antecipar as consequências de longo prazo de iniciativas dessa natureza, pois dependem de
uma adesão significativa por parte da comunidade escolar nas diferentes regiões do País para serem implementadas na prática.
De modo geral, a expectativa dos promotores de políticas desse tipo é a de
que os sistemas educacionais reforcem – ao longo do processo formativo de
crianças e jovens – eixos essenciais para o desenvolvimento de profissionais
voltados para as modernas tecnologias e para a promoção de uma cultura
de inovação. Estamos nos referindo a elementos como o fortalecimento dos
eixos de matemática e ciências, por exemplo, que são temas reconhecidamente centrais para a ampliação das capacidades de os estudantes acessarem as ocupações mais disputadas no presente, como cientista de dados e
engenheiros de computação.
O desenvolvimento das chamadas habilidades do século XXI é também muito
valorizado, incluindo – além dos aspectos apontados acima – temas como
pensamento crítico, autonomia, resolução de problemas e capacidade de
aprender a aprender. Não por acaso, redes de ensino como a do Reino Unido
modificaram seus currículos para ampliar as oportunidades de os alunos desenvolverem tais habilidades. Dentre as iniciativas adotadas, o novo currículo inclui, ainda no ensino fundamental, temas como programação (software)
dentre as disciplinas obrigatórias do ensino básico.77
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De fato, um dos temas mais importantes nessa agenda é o desenvolvimento
das chamadas competências digitais. E não estamos nos referindo aqui apenas a competências em termos de programação propriamente ditas, mas a
habilidades como a capacidade de analisar dados para o desenvolvimento e
a comercialização de produtos, a capacidade de acessar redes de informação para identificar soluções relevantes e o desenvolvimento de modelos de
negócio voltados para o ambiente digital (OCDE, 2018: 123). Cada vez mais,
competências desse tipo se tornam essenciais para indivíduos situados em
qualquer posição ocupacional.
Do ponto de vista dos perfis considerados essenciais para a promoção da
inovação – especialmente no universo das startups – os sistemas educacionais e/ou a educação corporativa precisariam, em tese, contribuir para o
desenvolvimento de pelo menos três perfis distintos (Banco Mundial, 2010).
Em primeiro lugar, um papel particularmente relevante é o papel do inventor –
aquele indivíduo que desenvolve uma nova ideia, algo inédito e que, de certa
forma, conecta esse perfil ao do artista.
Por isso mesmo, nem sempre o inventor é um gestor competente. Assim,
em segundo lugar, o papel do empreendedor também se torna crítico. É o
empreendedor que tenta fazer uma dada inovação acontecer na prática, enfrentando os desafios inerentes ao desenvolvimento de um novo negócio e
fazendo o corpo a corpo com clientes, investidores, parceiros e colaboradores. Mas é importante lembrar que os empreendedores – tratados frequentemente como heróis – são seres de carne e osso, que precisam de times
competentes e engajados, assim como de colaboradores-chave, para tornar
a jornada empreendedora possível (Fleury, 2011).
Apoiar times empreendedores é também o papel dos facilitadores, perfil frequentemente menosprezado. É esse personagem que auxilia o grupo empreendedor a superar obstáculos, apoiando a operação e criando as condições necessárias para o projeto avançar (Banco Mundial, 2010). Embora não
seja o maior protagonista do universo das startups, sem ele muitos projetos
podem se esfacelar.
Existem também atores que, mesmo externos a uma dada startup, podem
fazer diferença significativa – os chamados “nós de rede”. No interior de um
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dado ecossistema de inovação, são eles que contribuem para a troca de informação científica/tecnológica e sobre oportunidades de mercado. Embora
presentes de modo difuso em diferentes organizações de um ecossistema de
inovação, a participação deles pode ter grande importância para a abertura
de novas oportunidades comerciais.
Finalmente, muitas startups podem se beneficiar de apoiadores de perfil mais
sênior, especialmente aqueles times empreendedores constituídos exclusivamente por jovens. Na ausência de uma palavra melhor, chamaremos esse
perfil de mentores. Esses são os indivíduos que, por sua reputação e/ou influência em uma dada comunidade profissional, contribuem para fortalecer e
proteger aquele grupo inovador de diferentes maneiras.
Em geral, os nós de rede e os mentores não operam no dia a dia das startups, sendo mais necessários aos conselhos dessas organizações do que na
operação propriamente dita. Para conseguir se aproximar deles, as startups
devem considerar criar conselhos atrativos, onde o papel dos conselheiros
seja efetivamente relevante. Atores com esse perfil podem também estar presentes em aceleradoras e fundos de investimento, proporcionando apoio essencial para o projeto empreendedor de outras formas.
Evidentemente, as tarefas relacionadas ao desenvolvimento de novos negócios ao longo do tempo também supõem o fortalecimento do grupo empreendedor com profissionais de perfis técnicos e administrativos de natureza
diversa. Além dos componentes propriamente tecnológicos do desenvolvimento de projetos desse tipo, há temas essenciais como vendas e marketing,
finanças, captação de recursos, desenvolvimento de alianças e inteligência
de dados, dentre outros elementos análogos.
Vale ainda notar que o tema de gestão dos recursos humanos, sempre complexo, torna-se crítico no ambiente das startups. Afinal, os salários costumam
ser bem menores dos que os praticados no mercado em geral, levando às
organizações a estratégias como stock options para reter talentos. E as pressões de tempo e o risco elevado têm potencial de ampliar conflitos.
Assim, nesse tipo de ambiente, manter uma equipe engajada, colaborativa e
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criativa – aspecto essencial para o sucesso do projeto no longo prazo – é um
desafio considerável (Comini, Romano, Fischer e Biazzoti, 2019). E, no caso
dos negócios que se propõem a ter impacto social positivo, esses desafios
tendem a ser ainda maiores em função da inevitável tensão entre gerar rentabilidade e buscar objetivos relacionados à expectativa de impacto socioambiental positivo do negócio em questão.
Um dos recursos que diferentes organizações têm utilizado para fortalecer a
inovação e o desenvolvimento de equipes empreendedoras é a introdução do
chamado design thinking. Essa metodologia parte da experiência do usuário
– especialmente as baseadas em abordagens etnográficas – para compreender como o indivíduo se comporta em condições reais, tentando observar o
que ele realmente espera de um dado produto ou serviço. Ela envolve também atividades como a chamada ideação (ou brainstorming) e a co-criação,
caracterizada pelo envolvimento dos consumidores no processo de desenvolvimento do produto (OCDE, 2018: 116).
Apesar de se preocupar menos frequentemente com os aspectos de recursos
humanos relacionados a processos de inovação, o setor público também recorre ao design thinking como estratégia para a promoção da inovação. Em
geral, nesses casos o objetivo é tanto pedagógico – no sentido de proporcionar uma maior abertura dos grupos de gestão pública aos temas da inovação
– como técnico, visando utilizar essas metodologias para o redesenho de
determinados produtos ou serviços.
No Brasil, existem organizações do terceiro setor engajadas nesse tipo de
iniciativa, como o Grupo Tellus.78 Essa organização pretende melhorar a ex-

periência do cidadão por meio do design de serviços públicos e disseminar
conteúdos sobre inovação no governo e na sociedade. Mas existem propostas análogas, voltadas especificamente para o universo educacional, como o
desenvolvido pela organização Educadigital.79

Todos esses elementos sugerem que o fortalecimento de uma cultura em-
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preendedora e aberta à inovação é crucial para as organizações públicas e
privadas de países e regiões preocupados com o tema. Mas quando consideramos o ambiente público, uma outra dimensão essencial parece ser também
aquela relacionada à promoção de iniciativas experimentais.

7.2.5_ Desenvolver processos de experimentação no ambiente público
A experimentação é um dos aspectos mais críticos dos processos de inovação em suas diferentes dimensões. Para poder experimentar com mais segurança, grupos empreendedores, empresas e mesmo atores governamentais
lançam mão de alternativas diversas, como as estratégias de design thinking
e de open innovation, mencionadas acima.
De fato, o design thinking parece ser utilizado principalmente como uma estratégia para informar e orientar as experiências de inovação – especialmente
em seus estágios iniciais. Por sua vez, a open innovation constitui uma alternativa de experimentação em que uma grande organização utiliza um ator
externo ao ambiente do negócio. Por meio desses instrumentos, tais organizações buscam realizar atividades de inovação com menos rigidez, custos e
riscos do que se fossem realizadas internamente. No caso do setor público, a
literatura destaca a relevância desse tipo de estratégia como forma de ampliar
o engajamento dos envolvidos e dos usuários finais no processo de decisão
sobre o emprego de uma dada tecnologia (Vries, Tummers e Bekkers, 2018).
Todos esses elementos tornam o papel das startups crítico para as sociedades contemporâneas. Afinal, a experimentação – por vezes radical – é o
aspecto que mais profundamente caracteriza organizações desse tipo. Em
geral, as premissas científicas, técnicas e mercadológicas que orientam o
empreendedor no início do empreendimento ainda não foram inteiramente
testadas. Por definição, o desenvolvimento de protótipos, testes e esforços
de ida ao mercado são exercícios experimentais. Nada está provado a priori.
Em outras palavras, organizações desse tipo somente conseguem evoluir –
ou não – ao longo de um processo de tentativa e erro que pode ser penoso,
extenso e multifacetado.
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Nesse processo, cada componente específico do projeto ou do negócio em
questão precisa ser avaliado e ajustado conforme as necessidades e as expectativas dos clientes e de outros envolvidos essenciais para o sucesso da
proposta. Mais especificamente, nos referimos às características técnicas e
de design do produto, à organização dos processos produtivos, às escolhas
relacionadas ao perfil do consumidor principal (target), às estratégias de precificação e às formas de pagamento, ao estabelecimento de canais de distribuição e à estratégia de comunicação. Em suma, o desenvolvimento de um
dado modelo de negócios tem diferentes dimensões, podendo ser um processo de aprendizagem penoso e, não raro, caótico (Osterwalder e Pigneur,
2011).
Uma das formas de assegurar que um dado experimento fará de fato (ou não)
sentido para os usuários é realizando testes controlados, de modo a observar
a eficácia de uma dada solução em ambientes de menor risco para o negócio.
Estratégias de lançamento de produtos ou serviços via experiências-piloto,
como os chamados mercado-teste, já existem há bastante tempo no mundo
corporativo, como pude observar diversas vezes no âmbito de minha experiência na área de pesquisa de mercado. Nesses casos, uma região considerada relevante para a empresa é selecionada para se lançar um novo produto/
serviço, processo ou estratégia de distribuição.
No mundo da tecnologia, muitos experimentos podem ser realizados simultaneamente no ambiente digital, permitindo avaliações criteriosas sobre a
superioridade de uma solução em relação a outras existentes. Isso pode envolver o lançamento de um novo produto ou serviço, mas os experimentos
muitas vezes envolvem também a análise de variações na performance de
interfaces distintas, passíveis de serem utilizadas alternativamente em uma
dada plataforma.
Obviamente, esse tema pode incluir a análise de variações nas abordagens
do marketing digital. Crescentemente, canais de comunicação em meio
digital, como Facebook e Google, fornecem aos usuários corporativos
dados relacionados ao impacto de diferentes abordagens de comunicação,
referentes à linguagem utilizada e ao emprego de determinadas palavras-
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chave, por exemplo. Crescentemente, esses testes são realizados também
por meio de modelos experimentais (randomized control trials), metodologia
cada vez mais utilizada por grandes corporações das áreas de tecnologia
para avaliar o desempenho de diferentes alternativas de design de produtos
ou serviços (Davidowitz, 2017).
Os métodos experimentais, propostos inicialmente em abordagens do campo
da saúde, realmente ganharam importância não apenas no mundo da tecnologia, mas também no das políticas públicas. Essas metodologias têm sido
utilizadas em diferentes contextos, inclusive no Brasil, sob a denominação
de “avaliação de impacto” (Lazzarini e Barki, 2019). Esse tipo de abordagem
é fruto de um movimento importante em torno da promoção das chamadas
“políticas públicas baseadas em evidências”, sendo que existem grupos internacionais especializados na promoção dessas metodologias, como o Development Impact Evaluation (DIME), organização ligada ao Banco Mundial.80

Avaliar é preciso. Mas vale notar, porém, que as avaliações de impacto no
setor público tendem a ser de difícil realização, por diferentes razões. Por
se tratar de um ambiente eminentemente político e hierárquico, por exemplo,
essas avaliações podem encontrar resistência política significativa, uma vez
que seus resultados podem desagradar gestores e grupos de interesse organizados em torno de uma dada política ou programa.
Ao mesmo tempo, o ciclo político de quatro anos, comum em várias democracias como a brasileira, pode ser um entrave para estudos que – a depender do tema avaliado – impliquem desdobramentos durante períodos mais
longos. Com isso, seus resultados podem muitas vezes não ser apropriados
pelo gestor proponente dessa avaliação. Além disso, alguns formatos de avaliações podem também envolver custos importantes.
Nesse contexto, embora avaliações de impacto tenham sido utilizadas com
sucesso para informar programas públicos de grande porte no Brasil, como
o Bolsa Família, projetos-piloto no setor público dificilmente são submetidos
a avaliações mais rigorosas do ponto de vista quantitativo. Em tese, essas
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seriam as avaliações de maior relevância para a política pública, pois permitiriam apoiar a inovação ainda em seus estágios iniciais de desenvolvimento,
eventualmente evitando a adoção em escala de programas custosos e de
baixa eficiência.
De certa forma, fenômeno análogo ocorre no campo das startups (Lazzarini
e Barki, 2019). De fato, apesar da óbvia relevância do tema, startups – inclusive as dedicadas a temas relacionados às políticas sociais – raramente
têm condições de realizar avaliações desse gênero com recursos próprios.
Além das questões de custo e tempo de realização mencionadas acima, as
startups precisam também fazer frente a um conjunto diversificado de tarefas
para tornar o projeto sustentável economicamente, o que leva as avaliações
a raramente serem vistas como prioridade.
No entanto, as avaliações podem ser especialmente importantes no contexto
de estratégias de captação de recursos e de comercialização de soluções,
especialmente aquelas que envolvem o convencimento de possíveis clientes
no setor público. Esse gargalo – relacionado à articulação entre startups e
setor público – é bastante importante no âmbito do ecossistema de inovação,
especialmente no caso daquelas passíveis de serem apropriadas pelas
políticas sociais. Como nem o governo nem as startups têm sido capazes de
realizar avaliações em maior escala, talvez essa seja uma agenda que possa
ser encampada de modo mais assertivo por organizações do terceiro setor ou
por outros atores mais “neutros” desse ecossistema.
Além de desenvolver e testar projetos-piloto no âmbito da administração
pública, o Estado pode também facilitar o desenvolvimento de ambientes
de inovação mais flexíveis, possibilitando que ideias inovadoras possam ser
desenhadas e testadas fora do contexto governamental. A criação de determinados “espaços controlados”, em que projetos experimentais possam
florescer sem excesso de entraves burocráticos e regulatórios, pode ser uma
boa solução.
Um exemplo relevante desse tema tem sido dado no contexto dos chamados
“sandbox” regulatórios, regras mais flexíveis utilizadas por instituições como
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o Banco Central e a CVM para tratar inovações no campo da intermediação

financeira.81 Embora essa regra tenha sido pensada para fortalecer o universo das chamadas fintechs, experiências análogas poderiam ser consideradas
por outras agências regulatórias, como a Anvisa, guardadas evidentemente
as especificidades do setor de saúde.
Finalmente, em alguns casos, o governo tem buscado também desenvolver
estratégias de open innovation. O objetivo parece ser o de buscar se aproximar e promover inovações dentro e fora do ambiente das políticas públicas
que possam contribuir para tais políticas. Esse tema tem sido tratado, por
exemplo, por meio de abordagens como prêmios de inovação, hackathons e
outras iniciativas do gênero.
Embora as iniciativas desse tipo sejam ainda muito fragmentadas e de baixo
orçamento, elas começam a emergir em diferentes segmentos da administração pública brasileira menos engajados com os temas atinentes à política de
ciência e tecnologia. A Escola Nacional de Administração Pública (Enap), por
exemplo, promove desde 1996 o Concurso de Inovação no Setor Público.82
A Secretaria de Planejamento do Estado de São Paulo, por sua vez, criou a
iniciativa Pitchgov em 2016, voltada a aproximar as startups das políticas públicas.83 E a Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz) tem realizado periodicamente

os chamados hackathons em saúde, buscando promover o desenvolvimento
de soluções digitais para problemas da área de saúde pública.84

Mesmo o BNDES – historicamente mais focado no universo das grandes empresas e de investimentos de maior fôlego realizados na esfera do mercado
de capitais – têm lançado nos últimos anos diferentes iniciativas no campo da
inovação, seja atuando diretamente no apoio a startups, seja investindo em
fundos de capital semente ou venture capital. Recentemente, a organização
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lançou o programa BNDES Garagem, voltado ao apoio direto a startups.85
Esse programa visa fomentar o empreendedorismo no Brasil e inclui aspectos
relevantes, como apoio técnico e investimento semente, além de proporcionar aos empreendedores espaço em um centro de inovação localizado no Rio
de Janeiro.
O BNDES desenvolveu também linhas de crédito voltadas especificamente ao

tema da inovação, como no caso da linha MPME Inovativa.86 Essa estratégia
permite ao BNDES financiar projetos de micro, pequenas e médias empresas
para capital de giro ou investimento, com valores que podem chegar a até 20
milhões de reais. No entanto, esse projeto apresenta condicionalidades importantes, como as exigências relacionadas ao engajamento em outras ações
do banco ou de programas públicos de inovação.
Em suma, a despeito de algumas iniciativas relativamente isoladas, a promoção de estratégias de inovação abertas no âmbito do setor público é mais uma
exceção do que uma regra. E, no caso das políticas sociais, especialmente
as de saúde e educação, a introdução e a disseminação de inovações desse
tipo tendem a ser um processo ainda complexo e tortuoso por envolverem
a existência de milhares de unidades descentralizadas e a presença de uma
burocracia significativa. Organizações do terceiro setor, como mencionamos
anteriormente, tentam contribuir para quebrar esse ciclo, atuando na promoção da inovação em unidades descentralizadas, como escolas e postos de
saúde. Infelizmente, ainda estamos muito longe de uma situação ideal.
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O tema da inovação é cada vez mais crítico para diferentes dimensões da sociedade humana. A cada dia, nossa existência é afetada e transformada pela
introdução de novos produtos e serviços, assim como pela forte transformação das soluções já existentes. Instrumentos essenciais de diagnóstico em
saúde, como os de ressonância magnética, por exemplo, só passaram a ser
popularizados a partir da década de 1980. A Internet, por sua vez, não existia
antes de 1995. As redes sociais e os telefones inteligentes são fenômenos
dos anos 2000. E soluções e serviços que atendem hoje milhões de brasileiros, como WhatsApp, Uber, Nubank e ifood, têm todas elas menos de dez
anos de existência.
Todas essas inovações acabam por transformar de forma intensa a vida dos
indivíduos e das empresas – para o bem e para o mal. De fato, no que pese os
diversos efeitos positivos da inovação na perspectiva do consumidor, como
o barateamento de preços e a melhora da qualidade na provisão, é comum
que a inovação signifique também a “obsolescência tecnológica” de alguns,
levando ao aumento do desemprego e à quebra de empresas menos competitivas.
A forte turbulência econômica e social decorrente dos períodos de inovação
mais acentuados são fenômenos relativamente inevitáveis das sociedades
capitalistas, como argumentou Schumpeter (1949) ao consagrar a expressão
“destruição criativa”. Mas o setor público pode ter uma postura passiva ou
proativa em relação a esse fenômeno. Independentemente das políticas de
ciência e tecnologia mais gerais, argumentamos aqui pela adoção de duas
dimensões críticas: o fortalecimento e a promoção das inovações com potencial de contribuir para o aumento do bem-estar da população; e a incorporação nas práticas da gestão pública de uma perspectiva inovadora, que
contribua de verdade para melhorar e ampliar a oferta de serviços sociais,
assim como para fortalecer e baratear os processos de provisão.
Como vimos, já existem algumas estratégias visando fomentar a inovação no
âmbito das políticas sociais no Brasil, assim como tentativas diversas buscando conectar de modo mais intenso as políticas públicas ao universo empreendedor. Mas essas iniciativas são relativamente embrionárias, especialmente na esfera dos temas relacionados às políticas sociais. Ao contrário, o
mais comum é a presença de barreiras importantes e amplas.
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Apesar do dinamismo do segmento de startups no Brasil em saúde, educação e soluções urbanas – discutido ao longo desse ensaio – essas organizações têm ainda baixo grau de conexão com a política social e continuam a
enfrentar barreiras muito significativas para seu desenvolvimento. Em geral,
essas barreiras são derivadas, por um lado, das limitações nas estruturas
privadas de promoção e investimento em negócios de base tecnológica no
Brasil. Por outro lado, existem também muitas dificuldades relacionadas ao
universo público, como a incapacidade de absorção e difusão de inovações
(Brandão e Bruno-Faria, 2017).
Em algumas administrações públicas modernas, a inovação passou a ser
considerada como parte da agenda central da alta administração (Banco
Mundial, 2010). Nesses casos, o tema da inovação não fica mais segregado
a um único departamento ou secretaria de governo, mas está colocado no
centro das principais preocupações dos dirigentes locais ou nacionais. Com
efeito, em alguns países desenvolvidos, a alta gestão pública passou a liderar
as iniciativas governamentais na área de inovação, sendo responsável por
coordenar as ações de várias áreas do governo e engajar o setor privado e a
academia.
Isso está sendo feito porque, como vimos ao longo do último capítulo, a inovação é tipicamente um fenômeno sistêmico e multidimensional, envolvendo
elevado grau de cooperação entre diversos atores distintos, internos e externos ao governo. Assim, é sem dúvida papel do Estado contribuir para coordenar e facilitar esses processos de cooperação, sem o que a agenda desse
campo pode ficar relativamente esvaziada, restrita a contextos específicos.
Um dos aspectos mais críticos do papel da alta gestão pública tem a ver com
a mudança cultural. A literatura especializada aponta para aspectos específicos do contexto cultural do ambiente público como, por exemplo, o chamado
silêncio da não participação (silence of non-participation). Esse fenômeno caracteriza aquelas situações nas quais os gestores boicotam silenciosamente
iniciativas inovadoras provocadas por intraempreendedores, por outras unidades administrativas do próprio governo, ou mesmo pela alta gestão pública
(Potts e Kastelle, 2010).
É verdade que esse fenômeno tende a ocorrer em todas as organizações
muito hierarquizadas e avessas ao risco e que, obviamente, podem também
existir no setor privado. No entanto, ao contrário da média do setor público,
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muitas empresas se preocupam de modo importante com a chamada “cultura organizacional”, empregando estratégias diversas.
Para estimular a inovação, gestores privados têm buscado, por exemplo, criar
ambientes de trabalho que favoreçam a inovação, como os espaços de trabalho mais abertos e integrados. Essa estratégia pode envolver também a redução dos níveis hierárquicos, melhorando e facilitando a troca de informações.
Finalmente, os gestores podem contribuir para inovar por meio da introdução
de metodologias ágeis e de design thinking e, em alguns casos, pela promoção de uma maior participação dos funcionários nos processos de tomada
de decisão. Já a política pública, via de regra, tem quase sempre se caracterizado pela existência de hierarquias e processos de controle mais rígidos,
dificultando a emergência de iniciativas inovadoras.
Além da questão cultural, o Estado precisa também reconhecer de forma
mais clara a importância do significativo movimento em torno das startups
no Brasil. Longe de ser um modismo apenas, o desenvolvimento desse segmento abre portas para novos caminhos em diferentes aspectos das políticas
sociais. Como vimos em dezenas de exemplos apresentados nos capítulos
anteriores, a provisão de serviços sociais pode ser amplamente apoiada pelas
empresas de base tecnológica em desenvolvimento no País, seja contribuindo para modernizar a provisão de serviços, seja para oferecer alternativas
diretamente à população em alguns casos.
Embora sejam pouco utilizados, já existem instrumentos legais – como a figura das chamadas “encomendas tecnológicas” – que , em tese, permitem ao
governo se engajar de forma mais efetiva na compra de produtos ou serviços
derivados de iniciativas de desenvolvimento tecnológico (Lei 10.973/2004, artigo 20). Essa legislação, que normatiza os esforços governamentais na área
de inovação, criou essa categoria especial de compra pública que permitiria
a dispensa de licitação na aquisição de produtos ou serviços inovadores (e
experimentais) voltados para problemas específicos enfrentados pela sociedade (De Negri, 2018). Mas, até onde pudemos aferir, esse instrumento não é
utilizado ainda nas áreas de educação e soluções urbanas. E, mesmo na área
de saúde, sua utilização tem sido bastante limitada.
Evidentemente há muito a ser realizado pelo poder local, especialmente no
caso das áreas com potencial de se tornarem clusters produtivos relevantes.
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Nesse caso, a iniciativa pública para o fortalecimento da inovação tem de se
desdobrar tanto internamente ao governo, como externamente, fortalecendo práticas inovadoras no interior do próprio Estado e apoiando a inovação
que emerge no setor privado, particularmente a provocada por startups. Isso
implica o governo local atuar em várias frentes distintas, como regulação,
compras públicas, infraestrutura, fomento de uma cultura inovadora, investimento, crédito e formação de recursos humanos.
Todos esses elementos indicam que uma agenda pública na área de inovação
não é nada simples. Mas ela é, sem dúvida, extremamente necessária.
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