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“Como a Inovação pode Ajudar a 
Fomentar Negócios de Profissionais 

Técnicos”

RICARDO MARTINS 



O QUE TEMOS PRA HOJE?

▪ FATORES DE SUCESSO

▪ SAINDO DA ZONA DE CONFORTO

▪ AMADURECENDO IDEIAS COM FERRAMENTAS

▪ UMA PROPOSTA DE VALOR QUE ENCANTE O CLIENTE

▪ O MELHOR DA INOVAÇÃO NA NOVA ECONOMIA



Como fazer 
diferença no 

desenvolvimento 
de negócios?



#CRIATIVIDADE 

#EMPRENDEDORISMO

#INOVAÇÃO 

TRIPÉ DO 
DESENVOLVIMENTO



#CRIATIVIDADE

“Ser criativo é 
encontrar soluções 
para novos e velhos 

problemas”







Photo by Markus Winkler on Unsplash

• Seja um bom observador

• Saia da rotina

• Tenha momentos de ócio

• Crie desafios

• Seja antenado com a área que você trabalha

• Interrupções

• Meditação

MÉTODOS QUE AJUDAM NA 
CRIATIVIDADE

https://unsplash.com/@markuswinkler?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/rule?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


#EMPRENDEDORISMO

adj (empreender+dor)
1 Que empreende.
2 Que se aventura à realização de coisas
difíceis ou fora do comum; ativo, arrojado.
sm 1 Aquele que empreende. 2 Aquele que
toma a seu cargo uma empresa.
Dicionário Michaelis





#INOVAÇÃO

TIPOS
Produto/Serviço 

Processo

Modelo de Negócios

IMPACTOS

Incremental

Radical

“Inovação é uma nova ideia implementada 

com sucesso, que produz resultados 

econômicos.”

Ernest Gundling



...por que a maioria 
das pessoas NÃO  

utilizam estes fatores 
como propulsores de 

transformação? 



Mitos da 
inovação

Mito da 
Ascenção 

Inicial

Mito do  
“Pense 

Grande”

Mito da 
Tecnologia

Mito da 
Sorte

Mito de 
Einstein

Mito do 
tamanho

Mito da 
P&D

O sucesso comercial 
surge de ideias que 
ninguém teve antes

A maioria das pessoas associam os 
novos modelos de negócios com saltos 
gigantescos. Ex. Netflix - alugar DVDs 
pelo correio (incremental).

É baseada em nova tecnologia que 
inspira novos produtos.

É apenas uma questão de sorte não 
pode ser realizada de maneira 
sistemática

Só gênios criativos podem surgir 
com ideias inovadoras. Tony Fadell, 
freela TI apresentou a ideia do Ipod
a Steve Jobs, uma equipe de 35 
pessoas desenvolve o 1º protótipo

Um grande avanço requer 
grandes recursos

Os departamentos de 
P&D são a fonte das 
inovações importantes.

PORQUE NÃO INOVAMOS?



É 
arriscado?

Qual é o seu sonho?



Reflexão 1



METODOLOGIA “ENXUTA" – “Fail Fast” 



VALOR

Quem vai  
ajudar?

EFICIÊNCIA

Modelagem de Negócios - CANVAS

O que você faz?

Recursos básicos 
funcionais

Qual o valor que 
você entrega ao seu 

cliente?

Por onde e 
como chego 

até eles?

Como você interage 
com seu cliente?

Para quem estou
criando valor?

Quanto e como recebo 
por isso?

Quanto e como pago 
por isso?
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Modelagem de Negócios - CANVAS



“Persona é um perfil 
semi ficcional que 
representa o cliente 
ideal, criados para 
ajudar seu negócio a 
compreender melhor 
quem é o cliente e do 
que ele precisa. As 
personas permitem 
estratégias de 
Marketing mais 
acuradas.”

Quem



Pais

Em torno de 
50 anos de 

idade

Homens

George Clooney Charlie Sheen

Quem



30% vão para 

academia 

praticamente todos os 

dias (tanquinhos)

40% vão uma vez a 

cada 3 meses, pagam 

as mensalidades 

regularmente, mas 

desistem em média 

após 11 meses de 

academia (enganados)

30% - vai 1 ou 2x 

por semana 

(esforçados)

B

A

C

Persona  Academia – Case

Qual o seu publico 
alvo ideal?



Sabotadores

Decisores

Compradores

Recomendadores

Influenciadores

Usuários

Pra quem realmente estamos 
vendendo?





VALOREFICIÊNCIA

Qual o valor que 
você entrega ao seu 

cliente?

Modelagem de Negócios - CANVAS
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Modelagem de Negócios - CANVAS
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PROPOSTA 
DE VALOR

O QUE VOCÊ ESTÁ VENDENDO?

BENEFÍCIO

PÚBLICO ALVO

O QUE FAZ DE VOCÊ ÚNICO



Proposta de Valor



Proposta de Valor



ESTRATÉGIA DO OCEANO AZUL



Photo by Milivoj Kuhar on Unsplash

CASE  REFORMA

https://unsplash.com/@mimithekuk?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/remodeling?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


OBTENHA DADOS, MUITOS DADOS...

...E TRANSFORME EM INFORMAÇÃO 

RELACIONADO A UMA “DOR”



“Nos sabemos onde você está. Sabemos 
onde você esteve. Podemos mais ou 
menos saber o que você está pensando”

_Erik Schimdt ex-CEO do Google

Grandes consumidores de dados



FACEBOOK sabe 
EXATAMENTE o que você 

esta pensando

Grandes consumidores de dados



Técnicas de Pesquisa



Photo by oldskool photography on Unsplash

Entre vistas
Fonte Primaria





Google, Biblioteca, Anuários, Institutos de Pesquisa e muitos outros

FONTES DE PESQUISA PARA MITIGAR RISCOS

Fonte Secundária



Photo by Alexandre Debiève on Unsplash

https://unsplash.com/@alexkixa?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/high-tech?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText




Photo by chuttersnap on Unsplash





Os Desafios da Inovação do Modelo de Negócios

Pensar diferente da própria lógica dominante 
em sua área de atuação

A dificuldade de pensar em modelo de negócio, 
em vez de tecnologias e produtos

A falta de ferramentas sistemática



Fundada há 104 anos
85 lojas 

17 Estados do país 
Relevante operação de comércio eletrônico.

Pensar diferente da própria lógica dominante 
em sua área de atuação



Preço
Seguro

Como o mundo afeta o preçoComo você afeta o preço

Localização|Multas|Sinistro |
Quem|Modelo

Tempo|Custo de reparo|Impostos|
Sinistralidade da região

PAYD

A dificuldade de pensar em modelo de negócio, 
em vez de tecnologias e produtos



A dificuldade de pensar em modelo de negócio, 
em vez de tecnologias e produtos



UMA ÚLTIMA ANÁLISE SOBRE OS MODELOS DE 
NEGÓCIO NO SEGMENTO ALIMENTÍCIO

Quanto dinheiro é possível lucrar com a inovação no 
modelo de negócio?



Os mais comuns!



Embalagem 
Reciclável

21g de
Café Premium

Filtro

Bico

Fecho tipo 
“ziplock”

INOVADOR?!



ESPECIAL!!!



Quanto custa 1g diversos 
modelos de negócios?

R$0,013

R$0,70

R$0,38

R$0,31

R$0,0095





Startup SP


