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Roteiro
• Evoluções do Produto (7 min)
•

Arquitetura atual da solução e evoluções da Fase 2

•

Comparativo das funcionalidades desenvolvidas com as de outras soluções de mercado, ressaltando o diferencial do produto

• Evoluções do Modelo de Negócios (7 min)
•

Proposta de Valor

•

Descrição do mercado (Mercado Disponível Total, Mercado Útil Disponível, Mercado Útil Alcançável [referência])

•

Modelo de receitas

•

Destacar outros aspectos relevantes do modelo de negócios

• Uso da solução e experimentos realizados ao longo da Fase 2 (10 min)
•

Prospecção dentro e fora do Sistema RNP

•

Descrever a utilização da solução pelas instituições do Sistema RNP

•

Resultados dos experimentos realizados na Fase 2

• Oferta no NasNuvens (3 min)
•

Descrição da Oferta cadastrada no NasNuvens

• Estrutura da Startup para tocar o negócio (3 min)
•

Equipe e infraestrutura da startup

Evoluções do Produto

GT-V4H Fase 2

• Arquitetura atual da solução e evoluções da Fase 2
• Comparativo das funcionalidades desenvolvidas com as de outras soluções de mercado, ressaltando o diferencial do
produto

Políticas de uso de outras plataformas

Quando você não paga pelo produto…
... o produto é você!
Alguns serviços podem monetizar sobre quase tudo (seu áudio, reconhecimento
facial, geolocalização, ads)

Sistema de
Videoconferência
Vídeo "Confidencial"

Básico

Gravação
Confidencial

Assinatura
Digital

Registro
Blockchain

Preservação
Digital (TDR)

Serviços opcionais
6
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Arquitetura atual e evoluções da Fase 2
• Foi desenvolvida uma nova versão da arquitetura de serviços V4H:
• Foco em escalabilidade e flexibilidade;
• Baixo nível de acoplamento entre os serviços;
• Suporte à comunicação assíncrona inter serviços;
• Facilidade para a integração de novos componentes no futuro;
• Componentes dedicados para autenticação, controle de permissões, armazenamento, preservação e registro
em blockchain;
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Arquitetura atual - Diagrama
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Session Manager - API
•Ponto de entrada para os demais serviços (PEP - Policy Enforcement Point);
•Gerencia as sessões de videoconferência;
•Gerencia as organizações e planos no sistema;
•Gerencia a precificação dos serviços disponibilizados;
•Gerencia os gastos e faturas dos clientes;
•Tem conhecimento do que acontece no sistema de videoconferência;
•Disponibiliza uma SDK de integração.

PREPARING

READY

PROGRESS

WAITING

CLOSED

Avaliação de Desempenho

Várias métricas avaliadas
sob variadas cargas de
trabalho
Objetivos:
1) Mensurar o consumo de
recursos computacionais
e a carga máxima
suportada
2) Dimensionar parâmetros
para controle da
elasticidade
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Arquitetura atual e evoluções da Fase 2
• Deployment facilitado da arquitetura e seus componentes:
• Escalabilidade por demanda e utilizando gatilhos customizados de componentes, visando reduzir custos de
operação e capacidade ociosa;
• Compatibilidade com nuvens comerciais e on-premises de clientes;
• Helm Kubernetes para a instalação facilitada dos componentes da arquitetura;
• Instanciação de clusters, instalação e gerenciamento do serviço via Rancher;
• Instanciação, instalação e configuração facilitados e com tempo reduzido;
• Definição de toda infraestrutura e de serviços utilizando Terraform;
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Componentes de arquitetura
• Storage Broker:
• Gateway/Auth Proxy:
• Gerencia as identidades dos usuários;

• Armazenamento dos vídeos e demais
documentos;

• Integração com a RNP CAFe;

• Integração com o MINIO;

•Prescription:

•A3S:
• Armazena as permissões do usuário;

• Criar documentos clínicos;

• Baseado em ações e papéis;

• Repassa para o serviço externo validar o
documento nas normas do CFM;

•VideoConf System:
• Baseado no Jitsi Meet;
• Alterações específicas para o contexto;

•DLT Broker:
• Prepara o manifesto com os dados da
conferência;
• Repassa para um serviço externo para
registro;

Evoluções do Modelo de Negócios
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•
•
•
•

Proposta de Valor
Descrição do mercado (Mercado Disponível Total, Mercado Útil Disponível, Mercado Útil Alcançável [referência])
Modelo de receitas
Destacar outros aspectos relevantes do modelo de negócios

Modelo de Negócio V4H

Serviços
● Suporte

S-RES

● Serviço Vídeo
Agenda

Atendimento

❑

Personalização do código das aplicações

❑

Consumo de infraestrutura
▪ Operação regular
▪ Operação em falha
▪ Operação em sobrecarga
▪ Armazenamento

● Serviço de Registro
● Serviço de Documentos
● Serviço de Preservação
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1. Incor (Indexação)
2. Seguradora privada (Prova de vida)

Estratégia de
Produto:
as necessidades dos
clientes geram um
serviço eficiente para
todos.

3. Plataforma de médicos (Reconhecimento de voz)
4. HUs (Acessibilidade - Libras)
5. Atendimento supervisionado (TeleOdonto USP)
6. Documentos médicos seguindo o protocolo HIPAA e a LGPD
(geral)
7. Demanda comum (IA)
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FRENTES PÚBLICAS

Saúde digital:
Setor público.
(2021-23)

●

EBSERH (Hospitais Universitários - HUs)

●

Hospitais das FAs e Unidades de atendimento das FAs

●

Teleodonto-USP, Teleodonto - Barretos.

●

InCOR

●

HSP, HC.

●

Codata/PB (SES/PB)

●

UFSC

●

Outras
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FRENTES PRIVADAS

Saúde digital:
Setor privado.
(2021-23)

●

Hospitais

●

Clínicas

●

Associação com especialidades (Ex.: Teledermato)

●

Empresas e seguradoras de saúde complementar

●

Empresas de acesso
atendimento remoto

●

Conselhos

●

Outras

à

médicos

cadastrados

para
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Mercado
Público de
Saúde Digital

Mercado

2021

2022

2023

Mercado de Saúde Pública

60 B

60 B

60 B

TAM - Mercado de Saúde Digital

7.9 B

12 B

18 B

SAM Wisecare

790 M

1.2 B

1.8 B

SOM Wisecare

556 K

4.8 M

23.4 M

Mercado de Saúde Pública (MSP): Total estimado geral de Mercado com base no valor para
atendimento previsto na LOA 2021.
Mercado de Saúde Digital (MSD): Penetração no MSP total,
74% dos brasileiros já ouviram falar de saúde digital e 13% já utilizaram em 2021. Os
números projetados para 2022 são 20% e para 2023, 30%. Fonte: Distrito Health
Wisecare: Penetração de SaaS no MSD
Projeções de Evolução do Faturamento da Wisecare (SOM)
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Mercado

Mercado
Privado de
Saúde Digital

2021

2022

2023

Saúde Suplementar

120 B

120 B

120 B

TAM - Mercado de Saúde Digital

15.6 B

24 B

36 B

SAM Wisecare

2.3 B

4.8 B

10.8 B

SOM Wisecare

186 K

1.7 M

9.7 M

Mercado de Saúde Suplementar (MSC): Total estimado geral de Mercado.
Mercado de Saúde Digital (MSD): Penetração no MSC total,
74% dos brasileiros já ouviram falar de saúde digital e 13% já utilizaram em 2021. Os
números projetados para 2022 são 20% e para 2023, 30%. Fonte: ANS.
Serviceable Available Market (SAM) Wisecare: Penetração de SaaS no MSD.
Projeções: Evolução do Faturamento da Wisecare

Uso da solução e experimentos realizados ao longo da Fase 2
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• Prospecção dentro e fora do Sistema RNP
• Descrever a utilização da solução pelas instituições do Sistema RNP
• Resultados dos experimentos realizados na Fase 2
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HMASP - Agenda V4H

GT-V4H Fase 2

Unifesp - PEGASUS

GT-V4H Fase 2

InCOR - USP - SI3

GT-V4H Fase 2

Núcleo de Teleodontologia da Faculdade de Odontologia da USP - Sistemas Atendimento e Supervisão V4H

GT-V4H Fase 2 - Usuários

Uso da solução e experimentos realizados ao longo da Fase 2
Nome do Parceiro

Produto Utilizado

Descrição

Uso estimado em horas/mês

InCor

V4H Core

Testes de integração com o SI3

30h/mês

Telessaúde Unifesp

V4H Core

Integração com o PEGASUS

360h/mês

TeleOdonto USP

V4H Atendimento

Atendimentos de teleodonto

180h/mês

SAITE-FOUSP

V4H Atendimento

Atendimentos de teleodonto

180h/mês

FM-USP

V4H Atendimento

Teleconsultas e Teleinterconsultas

180h/mês

HULW

V4H Atendimento

Teleconsultas

500h/mês

HMASP

V4H Agenda

Suporte familiar a pacientes na UTI

180h/mês

COPAM

V4H Agenda

Reuniões do conselho da COPAM

60h/mês

UFPR

V4H Atendimento

Teleatendimentos

180h/mês

UFSC

V4H Atendimento

Teleatendimentos

180h/mês

Unimed JP

Wise API

Testes de integração com o S-RES

30h/mês

SEECT-PB

V4H Agenda

Realização de reuniões da secretaria

60h/mês

CODATA-PB

V4H Agenda

Realização de reuniões de toda administração da PB

180h/mês

Telessaúde UFRN

Wise API

Testes de integração com o serviço de teleconsultas deles

30h/mês

Psico SES-PB

V4H Agenda

Realização de acompanhamento psiquiátrico para elaboração de receituários

180h/mês

SES-PB

V4H Agenda

Realização de reuniões internas da secretaria

100h/mês

Oferta no NasNuvens
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Seis pacotes de serviço com preço Fixo e opção de serviço Personalizado
• Serviço Basic
• Small
• Medium
• Large
• Serviço Premium
• Small
• Medium
• Large
• Serviço Custom
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Categoria:
Nível:
Item

Basic
Small
Limite Disponível (Mensal) Comentário

Sessões não gravadas
Número de atendimentos (até 3 participantes com vídeo)
Reuniões de propósito geral (até 50, máx 8 vídeos) (horas)

1500 Ou 500 horas de atendimento não gravado (68,2 atendimentos por dia útil)
40 Reuniões ou aulas com até 50 participantes, 8 vídeos ligados

Número de documentos assinados
Número de registros em blockchain pública
Sessões gravadas

0 Ou 0 documentos assinado por atendimento não gravado
0 Ou 0 registro blockchain por atendimento não gravado

Número de atendimentos (até 3 participantes com vídeo)

0 Ou 0 horas de atendimento gravado

Reuniões de propósito geral (até 50, máx 8 vídeos) (horas)

0 Reuniões ou aulas com até 50 participantes, 8 vídeos ligados

Número de documentos assinados
Número de registros em blockchain pública
Número de downloads de atendimentos gravados

0 Ou 0 documentos assinado por atendimento gravado
0 Ou 0 registro blockchain por atendimento gravado
0 Ou 0 downloads (em média) para cada atendimento gravado

Tempo de preservação de cada atendimento (meses)

0 Cada atendimento/reunião gravado é preservado por 0 meses (e removido ao final)

Sumário
Total de atendimentos de 20 min
Total de reuniões de propósito geral de 1 hora
Total de documentos assinados
Total de registros em blockchain pública
Total de downloads
Preservação (horas de vídeo por 0 meses)
Preço do pacote (R$/mês)

1500 Ou 500 horas de atendimento gravado ou não (69 atendimentos por dia útil)
40 Reuniões ou aulas com até 50 participantes, 8 vídeos ligados (gravadas ou não)
0
0
0
0
1.083,60

Ou 0 documentos assinado por atendimento gravado
100% das sessões gravadas registradas em Blockchain
Ou 0 downloads (em média) para cada atendimento gravado
Ou 0 GB preservados por 0 meses
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Categoria:
Nível:
Item
Sessões não gravadas

Basic
Medium
Limite Disponível (Mensal) Comentário

Número de atendimentos (até 3 participantes com vídeo)
Reuniões de propósito geral (até 50, máx 8 vídeos) (horas)
Número de documentos assinados
Número de registros em blockchain pública
Sessões gravadas

3000
80
0
0

Número de atendimentos (até 3 participantes com vídeo)
Reuniões de propósito geral (até 50, máx 8 vídeos) (horas)
Número de documentos assinados
Número de registros em blockchain pública
Número de downloads de atendimentos gravados
Tempo de preservação de cada atendimento (meses)
Sumário

0
0
0
0
0
0

Total de atendimentos de 20 min
Total de reuniões de propósito geral de 1 hora
Total de documentos assinados
Total de registros em blockchain pública
Total de downloads
Preservação (horas de vídeo por 0 meses)
Preço do pacote (R$/mês)

3000
80
0
0
0
0
2.067,20

Ou 1000 horas de atendimento não gravado (136,4 atendimentos por dia útil)
Reuniões ou aulas com até 50 participantes, 8 vídeos ligados
Ou 0 documentos assinado por atendimento não gravado
Ou 0 registro blockchain por atendimento não gravado
Ou 0 horas de atendimento gravado
Reuniões ou aulas com até 50 participantes, 8 vídeos ligados
Ou 0 documentos assinado por atendimento gravado
Ou 0 registro blockchain por atendimento gravado
Ou 0 downloads (em média) para cada atendimento gravado
Cada atendimento/reunião gravado é preservado por 0 meses (e removido ao final)
Ou 1000 horas de atendimento gravado ou não (137 atendimentos por dia útil)
Reuniões ou aulas com até 50 participantes, 8 vídeos ligados (gravadas ou não)
Ou 0 documentos assinado por atendimento gravado
100% das sessões gravadas registradas em Blockchain
Ou 0 downloads (em média) para cada atendimento gravado
Ou 0 GB preservados por 0 meses
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Categoria:
Nível:
Item
Sessões não gravadas
Número de atendimentos (até 3 participantes com vídeo)
Reuniões de propósito geral (até 50, máx 8 vídeos) (horas)

Basic
Large
Limite Disponível (Mensal)

Comentário
6000 Ou 2000 horas de atendimento não gravado (272,8 atendimentos por dia útil)
160 Reuniões ou aulas com até 50 participantes, 8 vídeos ligados

Número de documentos assinados
Número de registros em blockchain pública

0 Ou 0 documentos assinado por atendimento não gravado
0 Ou 0 registro blockchain por atendimento não gravado

Sessões gravadas
Número de atendimentos (até 3 participantes com vídeo)

0 Ou 0 horas de atendimento gravado

Reuniões de propósito geral (até 50, máx 8 vídeos) (horas)

0 Reuniões ou aulas com até 50 participantes, 8 vídeos ligados

Número de documentos assinados
Número de registros em blockchain pública

0 Ou 0 documentos assinado por atendimento gravado
0 Ou 0 registro blockchain por atendimento gravado

Número de downloads de atendimentos gravados

0 Ou 0 downloads (em média) para cada atendimento gravado

Tempo de preservação de cada atendimento (meses)

0 Cada atendimento/reunião gravado é preservado por 0 meses (e removido ao final)

Sumário
Total de atendimentos de 20 min
Total de reuniões de propósito geral de 1 hora
Total de documentos assinados
Total de registros em blockchain pública
Total de downloads
Preservação (horas de vídeo por 0 meses)
Preço do pacote (R$/mês)

6000 Ou 2000 horas de atendimento gravado ou não (273 atendimentos por dia útil)
160 Reuniões ou aulas com até 50 participantes, 8 vídeos ligados (gravadas ou não)
0
0
0
0
3.959,40

Ou 0 documentos assinado por atendimento gravado
100% das sessões gravadas registradas em Blockchain
Ou 0 downloads (em média) para cada atendimento gravado
Ou 0 GB preservados por 0 meses
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Categoria:
Nível:
Item

Premium
Small
Limite Disponível (Mensal) Comentário

Sessões não gravadas
Número de atendimentos (até 3 participantes com vídeo)
Reuniões de propósito geral (até 50, máx 8 vídeos) (horas)
Número de documentos assinados
Número de registros em blockchain pública
Sessões gravadas
Número de atendimentos (até 3 participantes com vídeo)
Reuniões de propósito geral (até 50, máx 8 vídeos) (horas)
Número de documentos assinados
Número de registros em blockchain pública
Número de downloads de atendimentos gravados
Tempo de preservação de cada atendimento (meses)

1000 Ou 333,4 horas de atendimento não gravado (45,5 atendimentos por dia útil)
25 Reuniões ou aulas com até 50 participantes, 8 vídeos ligados
1000 Ou 1 documentos assinado por atendimento não gravado
1000 Ou 1 registro blockchain por atendimento não gravado
500 Ou 166,7 horas de atendimento gravado
15 Reuniões ou aulas com até 50 participantes, 8 vídeos ligados
500 Ou 1 documentos assinado por atendimento gravado
515 Ou 1 registro blockchain por atendimento gravado
515 Ou 1 downloads (em média) para cada atendimento gravado
12 Cada atendimento/reunião gravado é preservado por 12 meses (e removido ao final)

Sumário
Total de atendimentos de 20 min
Total de reuniões de propósito geral de 1 hora
Total de documentos assinados
Total de registros em blockchain pública
Total de downloads
Preservação (horas de vídeo por 12 meses)
Preço do pacote (R$/mês)

1500 Ou 500 horas de atendimento gravado ou não (46 atendimentos por dia útil)
40 Reuniões ou aulas com até 50 participantes, 8 vídeos ligados (gravadas ou não)
1500
1515
515
181,67
2.805,45

Ou 1 documentos assinado por atendimento gravado
100% das sessões gravadas registradas em Blockchain
Ou 1 downloads (em média) para cada atendimento gravado
Ou 117,1 GB preservados por 12 meses

Categoria:
Nível:
Item

Premium
Medium
Limite Disponível (Mensal) Comentário

Sessões não gravadas
Número de atendimentos (até 3 participantes com vídeo)

2000 Ou 666,7 horas de atendimento não gravado (91 atendimentos por dia útil)

Reuniões de propósito geral (até 50, máx 8 vídeos) (horas)
Número de documentos assinados
Número de registros em blockchain pública

50 Reuniões ou aulas com até 50 participantes, 8 vídeos ligados
2000 Ou 1 documentos assinado por atendimento não gravado
2000 Ou 1 registro blockchain por atendimento não gravado

Sessões gravadas
Número de atendimentos (até 3 participantes com vídeo)

1000 Ou 333,4 horas de atendimento gravado

Reuniões de propósito geral (até 50, máx 8 vídeos) (horas)
Número de documentos assinados
Número de registros em blockchain pública

30 Reuniões ou aulas com até 50 participantes, 8 vídeos ligados
1000 Ou 1 documentos assinado por atendimento gravado
1030 Ou 1 registro blockchain por atendimento gravado

Número de downloads de atendimentos gravados

1030 Ou 1 downloads (em média) para cada atendimento gravado

Tempo de preservação de cada atendimento (meses)

12 Cada atendimento/reunião gravado é preservado por 12 meses (e removido ao final)

Sumário
Total de atendimentos de 20 min
Total de reuniões de propósito geral de 1 hora
Total de documentos assinados
Total de registros em blockchain pública
Total de downloads
Preservação (horas de vídeo por 12 meses)

3000 Ou 1000 horas de atendimento gravado ou não (91 atendimentos por dia útil)
80
3000
3030
1030
363,34

Reuniões ou aulas com até 50 participantes, 8 vídeos ligados (gravadas ou não)
Ou 1 documentos assinado por atendimento gravado
100% das sessões gravadas registradas em Blockchain
Ou 1 downloads (em média) para cada atendimento gravado
Ou 234,2 GB preservados por 12 meses

Categoria:

Premium

Nível:

Large

Item

Limite Disponível (Mensal) Comentário

Sessões não gravadas
Número de atendimentos (até 3 participantes com vídeo)
Reuniões de propósito geral (até 50, máx 8 vídeos) (horas)

4000 Ou 1333,4 horas de atendimento não gravado (181,9 atendimentos por dia útil)
100 Reuniões ou aulas com até 50 participantes, 8 vídeos ligados

Número de documentos assinados

4000 Ou 1 documentos assinado por atendimento não gravado

Número de registros em blockchain pública

4000 Ou 1 registro blockchain por atendimento não gravado

Sessões gravadas
Número de atendimentos (até 3 participantes com vídeo)
Reuniões de propósito geral (até 50, máx 8 vídeos) (horas)

2000 Ou 666,7 horas de atendimento gravado
60 Reuniões ou aulas com até 50 participantes, 8 vídeos ligados

Número de documentos assinados

2000 Ou 1 documentos assinado por atendimento gravado

Número de registros em blockchain pública

2060 Ou 1 registro blockchain por atendimento gravado

Número de downloads de atendimentos gravados

2060 Ou 1 downloads (em média) para cada atendimento gravado

Tempo de preservação de cada atendimento (meses)

12 Cada atendimento/reunião gravado é preservado por 12 meses (e removido ao final)

Sumário
Total de atendimentos de 20 min
Total de reuniões de propósito geral de 1 hora

6000 Ou 2000 horas de atendimento gravado ou não (182 atendimentos por dia útil)
160 Reuniões ou aulas com até 50 participantes, 8 vídeos ligados (gravadas ou não)

Total de documentos assinados

6000 Ou 1 documentos assinado por atendimento gravado

Total de registros em blockchain pública

6060 100% das sessões gravadas registradas em Blockchain

Total de downloads
Preservação (horas de vídeo por 12 meses)
Preço do pacote (R$/mês)

2060 Ou 1 downloads (em média) para cada atendimento gravado
726,67 Ou 468,4 GB preservados por 12 meses
10.846,80

Estrutura da Startup para tocar o negócio
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• Equipe e infraestrutura da
startup
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Infraestrutura sedes em João Pessoa, Rio de Janeiro e São Paulo

Visão de Futuro…

V4Hia - Video for Health
Intelligence and Accessibility
KaaS 1
KaaS 2

V4Hia

KaaS 3
KaaS N

KaaS – Knowledge as a Service

Obrigado!

v4h.cloud

