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O QUE É UM MODELO DE NEGÓCIO 
INOVADOR? 

Quando a execução de uma ideia tem o poder potencial de modificar costumes 
possibilitando alterações em processos e legislações, sugerindo novas soluções para 
velhos problemas e gerando consequentemente mais qualidade de vida e consumo, 
temos um projeto inovador. A inovação não deve ser vista apenas como invenção. 
Em contrário: os modelos de sucesso espalhados mundo afora nos mostram que 
é muito mais disruptivo criar novas maneiras de oferecer, produzir e comercializar 
produtos e serviços do que criá-los do zero.

Empreender significa, basicamente, oferecer soluções interessantes aos 
consumidores, assumindo um compromisso de reunir, em sua organização, as 
características necessárias para que seu negócio se sobressaia. A inovação dita a 
diferenciação em meio a competitividade dos mercados, como o caso da Uber, 
empresa multinacional norte-americana prestadora de serviços que revolucionou 
o mercado de transporte privado urbano através de um aplicativo que permite a 
busca de motoristas baseada na localização. 
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Consequentemente, a inovação leva sempre mais competitividade às empresas 
que investem nela, uma vez que introduzem novos modelos de pensamento e 
execução. Usando ainda o exemplo da Uber: pioneira, a empresa não está mais 
sozinha no ramo de aplicativos de transportes privados, tendo fomentado a criação 
de novas possibilidades semelhantes, agitando o mercado e se consolidando como 
um modelo de negócio inovador, vendendo confiança, afinal quando você clica para 
chamar um motorista, sabe que ele passou por uma avaliação da empresa, segue 
algumas regras e um certo padrão de qualidade, além de já ter sido avaliado por 
outros clientes.

Enquanto a Uber é um exemplo de modelo de negócio inovador, não só por ter 
se proposto a fazer algo de uma forma que ninguém havia pensado antes, mas 
também de um modo mais rentável e mais eficiente do que os que existiam antes, 
o iPhone é um exemplo de produto inovador: seu modelo de negócios é o mesmo 
de qualquer outro smartphone, sendo vendido nas lojas de celulares, usando a rede 
das operadoras; mas é um produto inovador por apresentar grandes novidades a 
cada novo lançamento. 
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O conceito de modelo de negócios 
Um modelo - diferente de um plano de negócios - permite que você prototipe 
diferentes versões do seu negócio até chegar a uma que faça mais sentido.  Diante  
dessa indefinição efetiva, um consultor suíço chamado Alexander Osterwalder 
desenvolveu sua tese de doutorado mostrando que, mais do que definir o termo, 
era necessário criar algo que incentivasse a inovação, a prototipação e criação 
colaborativa. 

Foi assim que, utilizando conceitos de design thinking, Alexander deu início a um 
simples gráfico feito em powerpoint que anos mais tarde se tornaria uma bela 
tela separada em nove blocos conhecida como Canvas. É imprescindível dizer que 
o canvas foi desenvolvido em conjunto com mais de 200 consultores de todo o 
mundo, em um processo amplamente colaborativo. A publicação desse novo 
modelo se intitulou “Business Model Generation” (Geração de Modelo de Negócios) 
e foi responsável por criar uma revolução na maneira como empreendedores e 
empresas passaram a pensar em novos negócios ou novos produtos.

Vamos conhecer, neste e-book, modelos de inovação testados mundialmente e 
dicas que irão ajudar a começar o processo em sua empresa. 
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CONHEÇA OS DIFERENTES TIPOS 
DE INOVAÇÃO

Fala-se cada vez mais sobre necessidade de inovação para conquistar os 
consumidores e promover um impacto positivo. Inovar demanda competências 
tecnológicas, mercadológicas e gerenciais. Empresas não deixam de inovar por 
falta de ideias, mas por ausência de boa gestão, pois o grande problema enfrentado 
pelas organizações é a falta de um processo bem definido para gerar inovação. 
Mais de 90% de todas as inovações do modelo de negócio simplesmente 
recombinam ideias e conceitos já existentes em outros setores de atividade. 

Um exemplo prático de compreensão e aplicação da importância de se reinventar 
e buscar inovação para mudar positivamente de dentro pra fora foi dado pela 
LEGO. A marca super conhecida no mercado enfrentou riscos de falência no 
início dos anos 2000 e, de lá pra cá, sua reviravolta serve de exemplo para muitos 
empreendedores que buscam a disrupção como mola propulsora, pois a empresa 
passou a assumir riscos, criando novos produtos focando nas necessidades dos 
consumidores e do mercado. 

O primeiro passo para a inovação da marca foi a criação do The Future Lab, 
um laboratório comandado por uma equipe de pesquisa e desenvolvimento 
encarregada de inventar novas “experiências lúdicas” tecnologicamente 
aprimoradas para crianças em todo o mundo. A empresa começou a testar novas 
ideias de produtos em menor escala através da prototipagem rápida e, uma vez 
validados pela aceitação do público no mercado, esses produtos passaram a ser 
produzidos em larga escala.
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Na sequência da jornada de revitalização, a marca criou uma plataforma colaborativa 
chamada LEGO Ideias, onde qualquer consumidor e fã da marca passou a ter a 
possibilidade de oferecer feedback e novas sugestões de produtos para serem 
desenvolvidos, gerando a produção anual de centenas de produtos criados com 
base nessas ideias da plataforma.

Quando há planejamento e consequentemente um caminho definido para ser 
seguido, as ideias tendem a gerar resultados em forma de redução de custos e 
aumento de lucro, que são proporcionais à prática de aumento de valor para os 
clientes. Se tem uma coisa em comum entre as empresas mais disruptivas do 
mercado, é a escuta do consumidor: ouvir as necessidades de seus clientes fará 
toda diferença na criação de soluções efetivamente inovadoras. 

 

Inovação de produtos

Quando se apresenta um novo produto ao mercado 
e ainda uma versão melhorada de um produto já 
existente. Os smartphones são bons exemplos, 
significando uma grande novidade na época de 
seu surgimento e, sequencialmente, apresentando 
inovações a cada novo lançamento. 

Inovação de serviços

Quando é apresentado um serviço novo ou uma nova 
forma de comprá-lo. Os sites de venda de passagens 
aéreas, por exemplo, inovaram quando possibilitaram 
aos consumidores pesquisar preços por dias e horários, 
além da realização da compra do bilhete sem sair de 
casa.

Existem seis tipos diferentes de inovação que podem ser iniciadas por 
empresas de qualquer porte:
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Inovação em processos

Quando há a criação de novos métodos e soluções para 
processos internos da empresa, otimizando gastos e 
entregas além de gerar mais valor ao consumidor final, 
que será beneficiado com redução de custos e aumento na 
produtividade. Por estar relacionada a um processo, que 
combina habilidades, tecnologias e estruturas necessárias 
para produzir ou entregar um serviço ou produto, ela 
nem sempre será visível para os clientes, como mudar o 
software utilizado pela empresa para o desenvolvimento 
e um determinado produto, por exemplo. 

Inovação em marketing

Quando são propostas novas formas de se comunicar com 
o público, seja com a finalidade direta da venda ou para 
um direcionamento e reposicionamento no mercado. Os 
modelos de marketplace são um ótimo exemplo: uma 
espécie de shopping center virtual, reunindo diversas 
marcas e lojas em um só lugar, facilitando a procura pelos 
melhores produtos e preços. 
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Inovação organizacional

Quando o modelo estrutural da empresa ganha alterações 
com a finalidade de aumentar sua capacidade competitiva 
através de métodos diferentes para lidar com a logística 
administrativa, ou de estoque e de distribuição ou ainda 
na gestão de pessoas. A maneira como uma empresa se 
organiza influencia diretamente suas dinâmicas e fluxos 
de trabalho. Se for possível modelar novos processos de 
negócios que estimulem os resultados desejados, isso 
deve ser feito. 

Inovação do modelo de negócios

Quando as razões de existir e os princípios mercadológicos 
da empresa são revistos com a finalidade de aumentar o 
público consumidor, a vantagem competitiva do negócio 
e, consequentemente, seu posicionamento no mercado. 
O modelo de negócios é o documento em que todos os 
propósitos, as metas e os objetivos estão dispostos para 
garantir uma engrenagem funcional ao empreendimento. 
Para executar novos modelos de negócio, é necessário 
fazer escolhas quanto à estrutura, a equipe, o sistema e 
a cultura da empresa. É necessário, portanto, aprender a 
trabalhar com experimentação. 
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COMO CRIAR E GERENCIAR UM PORTFÓLIO 
DE INOVAÇÃO?

Inovar é arriscar, fracassar e aprender, pois se trata de uma jornada de tentativas 
e erros. Por isso é natural ter e testar muitas ideias, desenvolvendo a habilidade de 
saber descartar aquelas que não se mostram interessantes, aprendendo com elas 
e focando naquelas que têm potencial e persistindo nessas para fazê-las acontecer. 

Veja algumas dicas para ajudar a começar o processo em sua empresa:

Tomar consciência

Todos os colaboradores devem entender a importância 
da inovação em empresas em um cenário cada dia mais 
competitivo. É preciso entender a dinâmica da inovação 
para planejar uma estratégia que esteja alinhada aos 
objetivos de negócio da sua empresa. 

Identificar e entender oportunidades ou problemas

É preciso identificar quais problemas podem ser 
resolvidos com inovações e o que pode ser criado 
para antecipar a empresa no mercado. É a partir da 
observação de um problema ou oportunidade que você 
gera inovação.
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Misturar e trocar ideias

Para que essa etapa seja produtiva, sugerimos algumas 
técnicas, tais como brainstorming, associação de ideias 
e design thinking. O ideal é encontrar a ferramenta que 
sua equipe mais se sinta à vontade, gerando o maior 
número possível de ideias. 

Selecionar ideias

Depois de levar as ideias para a roda e elas forem 
maturadas, chega o momento de emendar, recortar ou 
agrupar ideias diferentes. Assim que forem ajustadas, 
é preciso transformá-las em uma proposta de projeto. 

Desenvolver e prototipar ideias

Uma vez selecionadas as melhores ideias, os conceitos 
de inovação devem ser criados utilizando critérios 
e métodos de gestão de projetos. Agora o objetivo é 
transformar ideais em um protótipo que possa ser 
testado e aplicado. Tenha em mente que se as ideias 
não forem desenvolvidas, o futuro dos projetos de 
inovação na empresa pode ficar comprometido. 
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MODELOS MUNDIAIS DE INOVAÇÃO 

A máxima cravada por Thomas Edison, consolidado como uma fonte inesgotável 
de ideias luminosas, pode ser conselho base para todo empreendedor em busca 
de inovação: “Para ter uma boa ideia, tenha várias ideias”.  A cada aplicação 
inovadora é possível perceber que aquilo que diferencia as empresas consideradas 
superstars da inovação, não é apenas criatividade e ideias geniais, mas uma 
combinação de forças que vão desde a organização necessária à boa gestão até 
a habilidade de conduzir a inovação a conexões poderosas com outros líderes 
empreendedores. 

Presentes nas principais listas de pesquisa que mapeiam anualmente as empresas 
mais inovadoras ao redor do mundo, como as listas da revista estadunidense de 
negócios Forbes, algumas organizações  ganharam destaque nos últimos anos, 
por criarem ou desenvolverem produtos, serviços e processos com significativos 
diferenciais. São empresas atuantes nas mais diversas áreas, como finanças, 
gastronomia, saúde, agronegócio, comunicação, comércio eletrônico, mobilidade 
urbana, tecnologia, entre outras. 

Listamos abaixo os principais exemplos de produtos, serviços e modelos de negócio 
inovadores ao redor do mundo que você precisa conhecer: 



MODELOS DE INOVAÇÃO 
TESTADOS MUNDIALMENTE 

QUE VOCÊ PRECISA CONHECER

14

Celular e máquina de pagamento ao mesmo tempo
Inspiradas no sucesso nascido na China, empresas apostam nas transações feitas 
por celular que substituíram os cartões de plástico. Os códigos QR permitem que 
qualquer pessoa que tenha um celular com câmera pague sua compra nas famosas 
maquinetas, que exibem um QR code na tela para que o celular do consumidor, por 
meio de um app, faça a leitura e espere a aprovação do pagamento com a senha 
ou a digital. 

Os códigos QR movimentaram trilhões de dólares apenas em 2018. No Brasil, que 
contabiliza crescentes 220 milhões de smartphones ativos, o pagamento de compras 
e serviços via celular ainda é tímido, mas é grande a possibilidade de expansão. 
Segundo pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e a Confederação 
Nacional de Dirigentes e Lojistas (CNDL) realizada em junho de 2018, o celular é o 
principal dispositivo usado para compras online por 33% dos entrevistados, e 74% 
deles usam o celular em pelo menos uma etapa da compra online.

Exemplo de empresa: Cielo, única empresa brasileira a constar três vezes no ranking 
das mais inovadoras do mundo da FORBES USA.
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Fintechs 
Fintechs são startups que focam no uso da tecnologia para simplificar processos, 
desburocratizar rotinas e desafiar players já estabelecidos. Elas utilizam recursos 
tecnológicos avançados, como a computação em nuvem, inteligência artificial e big 
data, para revolucionar o modo como realizamos todo tipo de transação financeira, 
como meios de pagamento, por exemplo, suprindo lacunas deixadas pelos bancos, 
uma vez que atuam de forma mais focada com menos burocracia e com mais 
agilidade, principalmente por propiciar um atendimento assim personalizado. O 
termo fintech vem da união de duas expressões em inglês: finances (finanças) e 
technology (tecnologia). 

A revolução não acontece apenas nos produtos disponibilizados aos clientes. 
Fintechs também estão revolucionando o modo de fazer negócios no mercado 
financeiro ao adotar novos modelos de gerenciamento, completamente disruptivos 
em relação ao modus operandi consolidado. Há diversos tipos de fintechs e, no 
Brasil, o mercado destas startups está em franco crescimento. Umas se dedicam 
a auxiliar pessoas e empresas a ter um melhor gerenciamento de suas finanças, 
enquanto outras se dedicam a buscar possibilidades de investimento mais lucrativas 
de maneira automatizada.

De acordo com o andamento do mercado e com as perspectivas econômicas para 
as próximas décadas, as fintechs tendem a se firmar como players importantes 
do mercado financeiro. A intensa competição tende a modificar de maneira muito 
forte o cenário de bancos e entidades financeiras nos próximos anos. 

Exemplo de empresa: Next, banco digital e meio de controle de finanças pessoais 
criado pelo Bradesco. 
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Delivery personalizado 
Os serviços de delivery cumpriram seu papel inovador ao possibilitar entregas in 
loco. Agora, identificado um gap no mercado de delivery, a inovação se faz presente 
mais uma vez ao possibilitar que as pessoas descrevam exatamente o que querem 
em um campo em branco presente nos aplicativos de entrega. 

Através de plataformas com sistemas simples, há opções de compras em 
supermercados, restaurantes, farmácias, artigos para bebês e para animais de 
estimação e até mesmo empréstimo de dinheiro in cash para pessoas que se 
encontram, por exemplo, em um estabelecimento que não aceita cartão e precisam 
de um socorro imediato. 

Exemplo de empresa: Rappi, que se define como um “aplicativo de delivery de tudo”. 
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Aluguel de Bicicletas 
As empresas que estão apostando no compartilhamento de bicicletas almejam 
ser parte das soluções constantemente buscadas para reduzir os problemas 
de mobilidade nos grandes centros urbanos. Encontradas em estações fixas ou 
disponibilizadas em espaços públicos, as bicicletas alugadas já haviam sido testadas 
em países como a China, onde se encontram as empresas líderes no segmento 
de micromobilidade (voltado a curtas distâncias). No Brasil, o modelo disruptivo 
chegou há poucos anos, mas segue crescendo, com novas empresas apostando 
em inovações. 

Exemplo de empresa: Yellow, startup de compartilhamento de bicicletas e patinetes. 

Conteúdo multimídia customizado 
Streaming é uma forma de distribuir informação multimídia numa rede através de 
pacotes. Com a criação e o avanço do serviço inovador, hoje podemos assistir filmes 
e séries através de qualquer aparelho conectado à internet. A empresa pioneira na 
criação deste novo modelo de negócio completa 22 anos em 2019 com milhões de 
assinantes espalhados por todo o mundo. 

Exemplo de empresa: Netflix, empresa pioneira em oferecer um serviço de streaming. 
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COMO INOVAR NO SEU MODELO 
DE NEGÓCIOS 
O primeiro passo no desenvolvimento de um modelo de negócios é o bloco do 
segmento de clientes, ou seja, é necessário que você defina um nicho de clientes e 
desenvolva seu negócio a partir da perspectiva desse nicho. 

O processo de inovação está diretamente ligado à geração de valor, ou seja: criar 
um sistema em torno de algo que possa ter espaço no mercado. Para executar 
a inovação de modelo de negócios, a empresa precisa mudar a sua maneira de 
pensar e aprender a trabalhar com a experimentação, cujos resultados podem levar 
algum tempo para serem obtidos. A proposta de valor responde a uma necessidade 
existente no mercado e, por isto, cria valor para o consumidor. Além disto, no modelo 
de negócio, a interação entre os processos de entrega e de produção geram lucro 
para a empresa.

Portanto, um modelo de negócio responde três perguntas fundamentais:

 
Quem é o seu cliente? 

Qual a proposta de valor para responder às necessidades do seu cliente? 

Quais são os processos e recursos necessários para entregar a proposta 
de valor?
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Um exemplo excelente sobre a importância de ter um modelo de negócio capaz 
de revolucionar o mercado é o do MP3: já os primeiros protótipos representavam 
um imenso salto de armazenamento em relação às mídias tradicionais existentes, 
como as fitas e os Cds, possibilitando os usuários de carregar milhares de músicas 
em um pequeno aparelho. Mas a revolução só aconteceu de fato quando a Apple 
vinculou o iPod ao iTunes em um novo modelo de negócio, transferindo a venda de 
música do mundo físico ao virtual. 

Em tempos de constantes descobertas das potencialidades da economia 
colaborativa, baseadas no compartilhamento, muito se tem falado em modelos 
de negócio disruptivos, revolucionários, que derrubaram os players dominantes 
do mercado renovando-os. 

Há diversos exemplos de empresas que se utilizaram das inovações possíveis da 
economia colaborativa para montar seus modelos de negócio ou renová-los. O 
Airbnb, por exemplo, vem revolucionando o segmento da hotelaria, tendo mais 
quartos disponíveis do que qualquer rede hoteleira. 

É de grande importância que os empreendedores compreendam que as maiores 
inovações empresariais dos últimos tempos não são meramente tecnológicas 
e sim, inovações de modelos de negócio. O próximo passo é entender que as 
ideias necessitam acontecer na prática. 
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TRANSFORMAÇÃO DIGITAL: O USO 
DA TECNOLOGIA PARA CRIAR 
NOVAS EXPERIÊNCIAS
 

A transformação digital e o processo de transformação do consumidor caminham 
lado a lado e os empreendedores mais antenados já compreenderam que 
precisam de uma estratégia de transformação digital, ou serão deixados para 
trás.  Ainda que estratégias de investimento sejam diferentes de empresa para 
empresa, o objetivo permanece o mesmo: reimaginar e reconstruir o negócio 
para competir na economia cada vez mais digital, vislumbrando um universo 
infinito de descobertas e possibilidades. 

De acordo com estudos realizados e demonstrados no Guia de Gastos Mundiais 
em Transformação Digital organizado pelo International Data Corporation (IDC), 
empresas de diferentes portes gastaram mais de 1,1 trilhão de dólares em 2017 em 
iniciativas de transformação digital, tais como investimentos em software, hardware 
e tecnologias digitais. Os estudos mostraram que esse número deve crescer para 1,7 
trilhão de dólares até o final de 2019. Segundo apontamento do Fórum Econômico 
Mundial estima-se que o impacto global potencial da digitalização será de 100 
trilhões de dólares nos próximos dez anos.

Mais do que apenas sobre tecnologia, a transformação digital é sobre pessoas. 
Se as empresas não conseguem responder o porquê seus clientes devem se 
importar com sua existência, não haverá tecnologia que irá mantê-las relevantes. O 
objetivo deve ser proporcionar melhores experiências digitais de ponta a ponta ao 
consumidor ao aplicar novas tecnologias como IoT – internet das coisas , Big Data, 
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inteligência artificial, cloud computing, blockchain para conhecer o comportamento, 
as atitudes, tendências de consumo, atender expectativas, necessidades, desejos 
e criar experiências completamente novas deve ser um processo contínuo e  pode 
gerar um maior engajamento, satisfação e empoderamento dos clientes.

Em uma outra pesquisa liderada pela IDC, nomeada de FutureScape, foram 
pontuadas algumas previsões sobre transformação digital para os próximos 
três anos. São elas:

No final de 2019, o gasto de transformação digital deverá 
atingir US$ 1,7 trilhão em todo o mundo, um aumento de 
42% em relação a 2017;

Em todo cenário mundial, as iniciativas de transformação 
digital serão suportadas por capacidades cognitivas e 
inteligências artificiais, fornecendo informações críticas 
oportunas para novos modelos operacionais e de 
monetização;

Até 2020, os investidores verão as empresas digitais de forma 
diferente, com medidas específicas baseadas na participação 
da plataforma, no valor dos dados e na contabilização do 
cliente para mais de 75% das avaliações da empresa;

Nos próximos anos, pelo menos 40% das organizações terão 
uma equipe de liderança digital para acelerar iniciativas de 
transformação digital em toda a organização; 

Até o final de 2019, os assistentes e bots digitais pessoais 
executarão apenas 1% das transações, mas influenciarão 
10%, gerando crescimento entre as organizações que 
dominaram a sua utilização;

Em 2020, 85% das novas contratações de posições 
técnicas baseadas em operações serão projetadas para 
habilidades de inteligência analítica e artificial, permitindo 
o desenvolvimento de projetos de transformação digital 
centrada em dados;

Em 2020, as empresas desenvolverão programas de 
treinamento digital e cooperativas digitais para competir de 
forma mais eficaz em guerras de talentos;

Até 2020, a proporção de organizações que terão 
implementado estratégias de plataforma digital terá mais 
que duplicado.
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CONHEÇA OS NICHOS MAIS LUCRATIVOS 
DA INTERNET

Para escolher o seu nicho, pode ser interessante avaliar as tendências de mercado 
pois, a partir daí, podem surgir uma série de inspirações. É interessante que o 
empreendedor busque conhecer não só as inovações no segmento que atua, como 
também as tendências gerais de consumo. A concorrência não deve assustar: a 
primeira estratégia de enfrentamento de concorrência é a pesquisa, detalhada e 
assertiva, dos próprios concorrentes. Há ainda os nichos de mercado específicos, 
sem competição, com um grande público e altas margens de lucro para serem 
explorados. são os chamados “oceanos azuis”, apresentados no livro A estratégia 
do oceano azul, dos autores W. Chan Kim e Renée Mauborgne. 

O ambiente online é pautado por diversas flutuações nos hábitos de consumo 
e interesses dos usuários, e é justamente por isso que acompanhar o 
comportamento de seu público-alvo é ideal. Além de itens como a qualidade 
dos serviços e produtos e do bom atendimento, seus diferenciais devem estar 
pautados justamente em elementos como conhecimento sobre o seu público, 
inovação e propósito. 

Projeções indicam que, ao redor do mundo, as compras feitas por meio do 
smartphone vão sobrepor as realizadas via desktop e essa tendência está 
diretamente ligada às mudanças de comportamento dos consumidores, que vão 
desde a exploração das novas possibilidades de consumo até às suas exigências 
que ficam cada vez maiores. 
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Conheça os  nichos mais lucrativos da Internet:

Fitness e perda de peso

Não faltam pessoas obcecadas em perder peso e entrar 
em forma. Isso faz com que existam inúmeras empresas 
focadas em criar dietas, suplementos, programas de 
perda de peso, programas de exercícios e uma série 
de outros serviços e produtos. Isso pode assustar um 
pouco empreendedores mais inexperientes, mas a 
conta é simples: onde há muita competição, há muitos 
lucros a serem feitos. Observar o mercado e criar um 
modelo de negócio inovador fará toda diferença. 

Saúde

Intimamente relacionado com o mercado fitness, só 
que mais abrangente. É possível encontrar produtos 
deste nicho em todos os lugares, desde os remédios 
feitos á base de ervas até os sem glúten ou voltados 
para desintoxicação. Há soluções de cura de todos os 
tipos. As oportunidades para lucrar aqui são infinitas: 
livros, suplementos, produtos de informação, produtos 
físicos, coaching, etc. Qualquer coisa que promova um 
estilo de vida saudável ajudando a evitar doenças e 
levando o consumidor a viver mais.

Paquera e relacionamentos 

Desde os sites e aplicativos de paquera e namoro online 
até os produtos que prometem reacender as paixões, 
este é um nicho com demanda quase ininterrupta. A 
dica para empreender no nicho da paquera online é 
investir em públicos segmentados. 
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Animais de Estimação 

Dos bichanos domesticáveis mais comuns como gatos 
e cachorros até os papagaios, cobras e porquinhos-da-
índia, existe uma demanda gigante para ser atendida. 
Os donos de pets estão aptos a comprar qualquer coisa 
relacionada aos seus animais de estimação. Desde as 
comidas gourmet, passando por carrinhos, coleiras, 
brinquedos e até roupas. O mercado de treinamento 
de cães também guarda uma grande demanda. 

Auto-ajuda 

Você pode investir na criação de inúmeros produtos 
e serviços de auto-aperfeiçoamento, desde cursos 
e programas, livros, vídeos, infográficos, até os 
treinamentos online. São muitas as possibilidades já 
que praticamente todas as pessoas estão em busca de 
se sentir felizes, satisfeitas com a vida e com estresse 
controlado. 

Gadgets e Tecnologia

Somos apaixonados por gadgets (aparelhos) e 
acessórios, e a maioria de nós está em constante busca 
pelas tecnologias mais recentes, dos novos modelos de 
smartphones aos seus acessórios como capas estilosas, 
fones de ouvido; até os alto-falantes para computadores, 
mp3 players, dispositivos inteligentes para a casa, pen 
drives e muito mais. 

Finanças Pessoais

As pessoas precisam de ajuda para administrar seu 
dinheiro ou garantir as quantias necessárias para 
suas despesas mais importantes. Contagens de 
crédito, refinanciamento de hipotecas, alívio da dívida, 
empréstimos pessoais, educação financeira, orientações 
para investimentos: há uma quantidade considerável 
de necessidades quando se trata do nicho de finanças 
pessoais.
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CONCLUSÃO 
Como vimos, a vantagem competitiva futura das empresas não se apoiará em 
produtos e processos inovadores, mas em modelos de negócio inovadores, a 
exemplo da Amazon, Netflix e Skype.  

Entender completamente o conceito de inovação e praticá-lo dentro 
da empresa leva tempo, demanda dedicação e investimentos. Mas as 
organizações que alcançam a verdadeira inovação não se arrependem de 
ter tomado esse caminho. 

Para concluir, selecionamos um passo a passo para você incluir a inovação na sua 
empresa: 

 

Conheça bem o tipo de inovação que você deseja 
implementar;

Esteja ciente da importância que ela traz ao seu mercado;

Desenvolva objetivos e metas para a implementação de 
cada inovação desejada;

Conte com aparatos tecnológicos que atendam à demanda 
da inovação, como softwares e aplicativos;

Pergunte à equipe suas ideias sobre os processos 
inovadores que você deseja implementar;

Conte suas ideias e expectativas à equipe;

Desenvolva um procedimento estruturado e organizado 
para essas inovações, incluindo indicadores sobre o que será 
feito, quando, como, onde, por quem e com qual finalidade;

Não tenha medo de ousar. Aceitar os riscos é uma das 
principais características da boa inovação.



Quer saber mais? 
Acesse o site do Sebrae e conheça outros conteúdos.

http://www.ba.sebrae.com.br
http://www.ba.sebrae.com.br
http://www.ba.sebrae.com.br

