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INOVANDO NO 
MODELO DE NEGÓCIOS

A inovação se obtém quando aplicamos 
soluções melhores, que proporcionam o 
atendimento a novos requisitos, demandas 
reprimidas ou mesmo a necessidades atuais. 
Em todos os casos, a inovação em termos de 
modelos de negócios é uma forma efetiva 
de se ampliar perspectivas e, potencialmen-
te, proporcionar um maior valor agregado a 
essas demandas.

Quando se busca inovar através do modelo 
de negócios, é imprescindível  um entendi-
mento claro do que esse conceito represen-
ta e qual o seu impacto em uma empresa. 
Um modelo, em termos simples, pode se 
compreendido como a forma como uma or-
ganização cria, entrega e agrega valor, nos 
mais diversos contextos, em particular, nos 
econômicos, sociais e culturais.

Como inovar no 
modelo de negócios
Um modelo de negócios pode abranger ob-
jetivos, processos, clientes, práticas comer-
ciais estratégia, infraestrutura, entre muitos 
outros aspectos. Quando se busca inovação 
através do modelo de negócios, existem 
algumas dimensões que são consideradas 
como elementos-chave no processo e preci-
sam ser compreendidas com clareza. 
Confira:

3pieracciani.com.br

por Maria Augusta Orofino

Fonte: http://www.pieracciani.com.br

http://www.pieracciani.com.br
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OFERTA
Quando pensamos em inovação, essa é a 
dimensão que mais comumente nos vem 
à mente. Contar com produtos ou serviços 
diferentes ou exclusivos é, talvez, a forma 
mais comum de se obter um modelo de ne-
gócios inovador. Oferecer um produto ou 
serviço que ninguém tem é inovar.

PÚBLICO-ALVO
Algumas vezes, um produto já conhecido, 
remodelado para um novo público-alvo é 
uma excelente forma de se inovar. Enquanto 
muitas empresas buscam garantir sua posi-
ção através da manutenção de seus consu-
midores, buscar formas de se conquistar no-
vos clientes, em novos mercados ou mesmo 
em novas faixas de renda ou classes sociais, 
é uma forma eficaz de se ampliar os volu-
mes de negócios.

PROCESSOS
A inovação também pode ocorrer, quando 
se encontra uma nova forma de fazer algo já 
conhecido do público. A tecnologia tem se 
mostrado poderosa em proporcionar novas 
formas de se fazer o que já era feito ante-
riormente. Chamar um táxi, efetuar um pa-
gamento, fazer uma ligação telefônica, são 
todos exemplos de processos que sofreram 
inovações em tempos recentes. Criar novos 
processos é inovar.

CANAL DE ENTREGA
A era da internet nos mostrou que a for-
ma de se distribuir produtos e serviços têm 
grande espaço para inovações. Hoje, com-
pramos diversos tipos de produtos, ouvimos 
música, assistimos filmes, nos comunicamos 
de formas muito diferente que há uma dé-
cada. As empresas têm percebido que novos 
canais de relacionamento com o seu cliente 
é uma das formas mais eficazes de se inovar.

DIFICULDADES
A inovação através do modelo de negócios, 
entretanto, não ocorre sem desafios. Dentre 
os principais impasses percebidos pelas em-
presas, que encontraram novas formas de 
fazer negócios, podemos destacar o poten-
cial de canibalismo de produtos ou serviços 
atuais; a dificuldade de se alcançar os novos 
clientes; a resistência da alta administração, 
preocupada com os riscos associados a um 
novo negócio; e os obstáculos no desenvol-
vimento de novas competências, associadas 
ao novo modelo de negócios.
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CASE: 
EASY TÁXI

Hoje, quando precisamos pegar um táxi 
para um compromisso pessoal ou profis-
sional, basta usar um aplicativo em nossos 
smartphones que em questão de minutos o 
táxi está a caminho do endereço indicado.

Porém, há apenas cinco anos, para pegar o 
mesmo táxi era necessário ligar para uma 
empresa de rádio táxi ou ficar na rua a 
espera de um táxi livre, o que poderia de-
morar muito tempo em dias chuvosos, por 
exemplo.

No ano de 2011 o empreendedor Tallis Go-
mes estava participando da competição de 
ideias Startup Weekend quando passou 

pela desagradável experiência de esperar 
40 minutos por um táxi na saída do evento. 
Enxergando uma oportunidade, apostou na 
criação de um aplicativo para smartphones 
que possibilitasse chamar um táxi pelo ce-
lular.

Foi a partir deste insight que foi desenvolvi-
do o modelo de negócio para a EASY TÁXI.
Segundo Tallis, “o Canvas Business Model 
é o melhor mecanismo para trackeamen-
to (rastreamento) de hipóteses nesta fase 
(inicial) e infinitamente mais útil do que um 
plano de negócio, visto que você está (pelo 
menos deveria) criando algo totalmente 
disruptivo sem benchmark (referência) para 
basear sua análise”.

Bom, vamos ao modelo de negócios que foi 
desenvolvido por Tallis. A EasyTaxi recruta 
taxistas não cooperativados para que esses 
possam conseguir mais corridas e de ma-
neira mais fácil. Para isso os taxistas pagam 
uma mensalidade ao aplicativo e mais pe-
quena taxa por corrida. Eles recebem um 

há apenas cinco anos, para pegar um 
táxi, era necessário ligar para uma 

central ou ficar na rua à espera de um.
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smartphone com o aplicativo da EasyTaxi 
como equipamento onde eles recebem os 
pedidos de corridas, aceitam as corridas que 
desejarem e que monitora a posição deles 
tanto para informar aos usuários como para 
localizar os táxis mais próximos do cliente.
O modelo em si é simples, eles atuam como 
intermediário para fazer o matching de dois 
segmentos de clientes, os taxistas e os usu-
ários de táxi.

Analisando os nove componentes do mo-
delo de negócio, podemos analisar resumi-
damente a EASY TÁXI da seguinte maneira:

PROPOSIÇÃO DE VALOR
Para os taxistas a EASY TÁXI representa uma nova maneira de conseguir clientes 

de forma mais rápida e barata, enquanto para os consumidores a empresa oferece 
uma maneira fácil e segura de chamar um táxi de qualquer lugar.

SEGMENTAÇÃO DE CLIENTES
Taxistas sem cooperativa de um lado e Pessoas com smartphones que usam táxi 

frequentemente de outro.

CANAIS
Para os taxistas, a EASY TÁXI doou smartphones com o aplicativo já instalado. Para 

os consumidores a empresa desenvolveu um site e um aplicativo.

RELACIONAMENTO COM CLIENTES
A EASY TÁXI oferece um serviço de atendimento ao consumidor voltado aos ta-
xistas e para os consumidores desenvolveu um aplicativo amigável e uma rede de 

taxistas associados. 

FONTES DE RECEITA
Pagamento de mensalidade e taxa por corrida realizada.

RECURSOS PRINCIPAIS
Reputação, base de taxistas associados e plataforma de TI.

ATIVIDADES-CHAVE
Prospecção de taxistas, desenvolvimento e manutenção da plataforma, marketing e 

monitoramento dos taxistas.

PARCERIAS PRINCIPAIS
Aceleradora (empresa que auxilia os novos negócios em suas primeiras fases), Inves-
tidor anjo (primeiro investidor a colocar capital em um novo negócio) e Provedor de 
Internet e Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (que forneceu os primeiros mapas 

que foram utilizados no aplicativo).

ESTRUTURA DE CUSTOS
Marketing, Suporte legal, Recursos Humanos, Servidores e Smartphones com pla-

nos de dados.
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Segue abaixo o Canvas resumido da EASY TÁXI:

É interessante notar que o Canvas do modelo de negócios da EASY TÁXI apresenta três 
cores. Isso por que, o modelo de negócios baseia-se em dois segmentos de consumidores 
muito distintos (Taxistas e Pessoas que querem pegar táxi). Sendo assim, cada cor se refere 
a um desses segmentos (azul para taxistas e laranja para consumidores). Quando um com-
ponente é associado aos dois segmentos, usa-se uma cor neutra (neste caso o amarelo).

O Canvas Business Model é uma ferramenta essencial para empreendedores que estão 
desenvolvendo suas Startups. Porém, grandes empresas também podem se beneficiar da 
modelagem de negócios ágil e visual proporcionada pelo Canvas. A seguir, apresentamos 
o case da BMW Drive Now.

Fonte:

http://exame.abril.com.br/pme/noticias/de-startup-a-multinacional-presente-em-30-paises

http://tallisgomes.com.br

http://startupbizmodel.com/2012/09/04/modelo-de-negocios-easytaxi/

https://fi.co/posts/12011
https://fi.co/posts/12011
https://fi.co/posts/12011
https://fi.co/posts/12011
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CASE: 
BMW DRIVE NOW

Quando falamos em inovação, existem 
quatro dimensões clássicas onde pessoas 
e organizações podem inovar: processos, 
produtos, gestão e negócios.

Inovações em processos e produtos são mais 
fáceis de serem reconhecidas. Exemplos de 
produtos inovadores nos são apresentados 
quase diariamente, como o mais novo mo-
delo de celular, medicamentos recém-lan-
çados e computadores de última geração. 
Nos processos, novas linhas de produção, 
máquinas para acelerar a montagem de 
equipamentos e robôs para soldar compo-

nentes eletrônicos são bons exemplos de 
inovação. 

Porém, neste momento gostaria de desta-
car a importância da inovação no modelo 
de negócio e como ela pode ser decisiva 
para o sucesso de uma empresa.

O modelo de negócio é a forma pela qual 
uma empresa cria valor para os seus clien-
tes. No livro Business Model Generation de 
Alexander Osterwalder o modelo de negó-
cios é dividido em nove grandes compo-
nentes:

O MODELO DE NEGÓCIOS 
É A FORMA PELA QUAL UMA EMPRESA 

CRIA VALOR PARA SEUS CLIENTES
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Uma empresa que está começando a inovar 
em seu modelo de negócio é a BMW, mon-
tadora de automóveis alemã. 

Analisando fatores externos, como a mu-
dança no comportamento dos consumido-
res, que não querem mais possuir um carro, 
mas sim soluções integradas para rápida lo-
comoção e tendências como a urbanização 
e mudança climática, a BMW está testan-
do em algumas cidades piloto um modelo 
onde ela não vende mais o carro, mas sim 
disponibiliza veículos específicos que po-
dem ser alugados por curtos períodos de 
tempo e depois compartilhados com outras 
pessoas: o BMW Drive Now.

O sistema funciona da seguinte maneira. Os 
clientes pagam uma taxa inicial (US$ 39,00) 
e se cadastram através de um aplicativo de 
celular da própria BMW. Quando precisam 
de um carro, o mapa do aplicativo mostra 
onde está estacionado o carro disponível 
mais próximo. Detalhe: todos os carros do 
programa BMW Drive Now são elétricos. O 
cliente utiliza o carro e paga um valor pelo 
tempo utilizado (US$ 12,00 pelos primei-
ros 30 minutos e US$ 0,32 pelos minutos 
adicionais). Postos específicos para a recar-
ga das baterias também são mostrados no 
mapa do aplicativo.

Com este novo modelo de negócio, a BMW 
passa a não mais vender carros, mas sim 
gerenciar um sistema de compartilhamento 
de veículos em grandes centros urbanos.
Voltando aos nove componentes do mode-
lo de negócio, podemos analisar resumida-
mente o BMW Drive Now da seguinte ma-
neira:

PROPOSIÇÃO DE VALOR
Opção de mobilidade em grandes centros urbanos através de aplicativo.

SEGMENTAÇÃO DE CLIENTES
Moradores de grandes centros urbanos que não possuem carros.

CANAIS
Moradores de grandes centros urbanos que não possuem carros.

RELACIONAMENTO COM CLIENTES
Moradores de grandes centros urbanos que não possuem carros.

FONTES DE RECEITA
Moradores de grandes centros urbanos que não possuem carros.

RECURSOS PRINCIPAIS
Moradores de grandes centros urbanos que não possuem carros.

ATIVIDADES-CHAVE
Moradores de grandes centros urbanos que não possuem carros.

PARCERIAS PRINCIPAIS
Moradores de grandes centros urbanos que não possuem carros.

ESTRUTURA DE CUSTOS
Moradores de grandes centros urbanos que não possuem carros.
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E O MODELO DE NEGÓCIOS DA SUA EMPRESA?
Você já parou para pensar se ele é o melhor para entregar valor aos seus clientes? Se o canal 
que está sendo utilizado é o mais eficiente? Este é um exercício que pode trazer muitas ino-
vações e aumentar muito a sua competitividade.

Segue abaixo o Canvas resumido do BMW Drive Now:

Fonte: http://www.pieracciani.com.br

https://fi.co/posts/12011


A VALIDAÇÃO DE UM 
MODELO DE NEGÓCIOS

O QUE É UM modelo 
de negócios?
Desenvolver um modelo de negócio é um processo diferente do que escrever um plano de 
negócios e está no centro de uma nova abordagem ao empreendedorismo.  

As 3 etapas chaves para validar o Modelo de Negócio com sucesso
1.Identifique e acompanhe suas hipóteses usando o Canvas Business Model ou outra fer-
ramenta similar

2. Teste suas hipóteses no campo com consumidores e pivote se necessário

3. Demonstre que você ganhou conhecimento do mercado usando o feedback dos clien-
tes reais.

Abaixo segue um plano de ação com algumas das etapas necessárias para a validação de 
um modelo de negócio.

ENCONTRE UM 
PROBLEMA
Encontre um grande problema do consu-
midor que valha a pena resolver e  anote 
todas as suas hipóteses principais sobre o 
modelo de negócio necessário para resolver 
este problema.  Recomenda-se a utilização 
do Canvas Business Model desenvolvido por 
Alex Osterwalder como um scorecard para 
monitorar seus pressupostos e as mudanças 
realizadas.

VALIDE A 
“DOR DO CLIENTE”
Faça entrevistas com os consumidores para 
entender o trabalho que eles estão tentan-
do realizar, suas dores atuais e como eles 
lidam com elas. Pivote caso descubra que 
está errado.

11pieracciani.com.br

Validar o modelo de negócio é a parte mais importante quando ini-
ciamos uma nova empresa. Apenas testando uma hipótese simples, 
podemos economizar incontáveis horas e recursos valiosos.

Fonte: http://www.businessmodelcompetition.com/validating-a-business-model.html

http://www.pieracciani.com.br


VALIDE A SOLUÇÃO
Desenvolva um MVP (Produto Mínimo Viá-
vel) e teste diretamente com consumidores 
reais sua visão para a solução. Repita este 
processo até dominar a solução

VALIDE A ESTRATÉGIA 
PARA ENTRAR NO
MERCADO
Colete no mundo real informações referen-
tes ao processo de compra do consumidor 
alvo, a infraestrutura de comunicação, de 
distribuição etc.  Identifique os pontos de 
apoio.  Pivote.

VALIDE O MODELO DE 
NEGÓCIOS
Use todos os fatos descobertos para validar 
as receitas previstas no modelo de negócio

PIVOTE
Durante todo o processo, aprenda a mudar 
de rumo sempre que você descobrir que 
está errado. 

Independentemente do método que você 
use, os principais passos são: 1) identificar e 
acompanhar as suas principais hipóteses do 
modelo de negócios (use o Canvas Business 
Model ou similar), 2) testar e validar essas 
hipóteses com os clientes reais e 3) pivotar e 
interar seu modelo de negócio baseado em 
interações com os clientes.  

Lembre-se, o objetivo é validar o aprendiza-
do sobre as hipóteses do modelo de negó-
cios e falhar antes é melhor do que falhar 
depois.

12pieracciani.com.br
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ONZE ERROS QUE 
DEVEMOS EVITAR
Nunca foi tão fácil ou barato desenvolver novos produtos e serviços, mas tornar-se um inova-
dor de sucesso, empreendedor ou intraempreendedor ainda é muito difícil. A seguir, listamos 
uma série de erros que devem ser evitados ao transformar uma ideia em negócio!

ao transformar uma ideia em negócio

1 2

3

Não perca tempo esperando ou procurando 
a ideia perfeita. Há um mito em torno do 
valor das ideias. Pessoas acreditam que uma 
grande ideia levará sem dúvida a um negó-
cio bem sucedido. Na realidade, o conceito 
original tem menos impacto sobre o suces-
so do negócio do que se imagina. O que 
importa é a capacidade pegar uma ideia e 
moldá-la em uma proposta de valor que os 
clientes querem e um modelo de negócio 
que funciona, com base em conhecimentos 
adquiridos no campo ouvindo com clientes 
e parceiros.

Lembre-se de que quando dez empreende-
dores / intraempreendedores dizem ter uma 
ótima visão, um deles provavelmente tem 
algo promissor, enquanto os outros nove 
acabam apenas com uma ilusão. É fácil de 
convencer-se que os clientes irão se apai-
xonar e brigar pelo seu produto ou serviço 
quando na realidade eles provavelmente 
não vão. Não perca tempo refinando sua vi-
são em um plano de negócios. Em vez dis-
so, verifique empiricamente com clientes e 
parceiros se sua visão tem sustentação.

Não se apaixone pela sua primeira ideia; 
raramente é a melhor. Construa protótipos 
radicalmente diferentes de propostas de va-
lor e modelos de negócio antes de afunilar 
nas melhores opções. Uma dica na hora de 
prototipar é manter as ideias como “ras-
cunho” e abertas, pois elas provavelmente 
vão evoluir durante a fase de testes. (veja o 
erro #1).

A BUSCA PELA 
IDEIA PERFEITA

CONFUNDIR ILUSÃO 
COM VISÃO

APAIXONAR-SE PELA 
PRIMEIRA IDEIA

Fonte: http://blog.strategyzer.com/post-
s/2015/6/25/12-mistakes-to-avoid-when-turning-an-idea-into-a-business

http://www.pieracciani.com.br
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É claro que um grande produto é indispensável, mas não é suficiente para que o seu negócio 
sobreviva e prospere. Os empreendedores devem aceitar a dura realidade: um modelo de 
negócio ruim vai fazer um grande produto falhar. Você deve inserir o seu produto dentro de 
um modelo de negócios repetível, escalável e rentável.

Imagine a seguinte situação: você está construindo várias propostas de valor, criando várias 
fontes de receita e está em tantas frentes diferentes que se torna difícil descobrir o que 
exatamente está fazendo. Ou seja, falta uma história clara para o modelo de negócio. Uma 
história clara do modelo de negócio é aquela em que os componentes do modelo de negócio 
funcionam em conjunto para executar com perfeição a estratégia definida para criar, entre-
gar e capturar valor. Uma organização com uma ótima história em seu modelo de negócios 
cria uma barreira para proteger-se de seus concorrentes.

Um ótimo exemplo de história clara para o modelo de negócio é o da Nespresso: ela ofe-
rece uma proposta de valor que envolve o consumidor através da venda de máquinas e o 
consumo recorrente de cápsulas via venda direta. Todo o modelo de negócio trabalha para a 
execução dessa estratégia que fez da empresa um sucesso.

Acompanhar e copiar concorrentes pode até dar uma vantagem temporária para a uma 
empresa. Porém, a única maneira de realmente deixar a concorrência para trás é criar uma 
proposta de valor que enderece brilhantemente as necessidades dos consumidores com um 
modelo de negócio inovador. Concentre seus esforços em entender o que os clientes an-
seiam e desenvolva para eles.

Fique atento se a sua equipe fica animada com desafios técnicos e design dos produtos de-
senvolvidos sem questionar se e como eles criam um valor significativo ao cliente. Você cor-
rerá o risco de desperdiçar tempo, energia e dinheiro em produtos de ponta que o mercado 
não dá valor. Descubra se o mercado quer algo antes de descobrir se você pode construí-lo. 
Isso pode soar como senso comum, mas definitivamente não é uma prática comum.

Concentrar-se nos produtos e tecnologias 
em detrimento do modelo de negócio

NÃO ter uma história que sustente o 
modelo de negócio

TORNAr-se obsessivo pelos 
concorrentes, e não pelos clientes

Focar primeiro em “pode ser construí-
do” ao invés de “deve ser construído”
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É importante lembrar que os consumidores nem sempre agem como eles dizem que irão. Seu 
feedback fornece informações valiosas, mas não podemos aceita-los como escrito em pedra. 
Seja centrado no cliente, mas comece a desenvolver somente quando tiver fortes indícios de 
que os clientes irão colocar seu dinheiro onde dizem que irão. (testes de call-to-action).

Experimentos ajudam a verificar as hipóteses em torno das ideias. Porém, no início as in-
certezas são muito grandes e as chances das hipóteses se provarem erradas são elevadas. 
Você precisará continuar com os testes até aprender o que os consumidores querem. Para 
isso, é preciso ser esperto quando à alocação de recursos – tempo e dinheiro são limitados, 
e você não sabe quantos experimentos serão necessários para validar sua ideia. Combata as 
hipóteses críticas que poderiam matar o seu negócio primeiro com testes rápidos e baratos. 
Aumente os gastos apenas quando obtiver insights ou provas que comprovem que a sua 
ideia irá funcionar.

Um bom empreendedor / intraempreendedor vê o seu empreendimento como um bebê. 
Agora imagine que você delegue suas funções de pai e peça para alguém ajudar o seu filho 
a crescer e tornar-se um adulto bem-sucedido? Quando terceirizamos os testes de nossas 
ideias, estamos fazendo basicamente a mesma coisa. Você está pedindo para alguém para 
aprender sobre seus clientes e procurar uma proposta de valor e modelo de negócio que 
possa fazer o empreendimento funcionar. O aprendizado obtido a partir de testes no campo 
é fundamental para o sucesso de longo prazo da sua empresa. Você não pode terceirizá-lo, 
é um trabalho para os fundadores e para a equipe de produto.

As empresas não são construídas em um vácuo, mas em um contexto. Seu modelo de negó-
cio e proposta de valor pode ser ótimos, mas eles não terão sucesso se o ambiente não está 
preparado para eles. Um exemplo comum é um negócio que é criado muito cedo em um 
mercado que ainda não é grande o suficiente e, portanto, não consegue fôlego suficiente. 
Ou ainda o oposto, quando uma empresa entra muito tarde em um mercado, quando muitos 
concorrentes já estão estabelecidos com modelos de negócio robustos. Disponibilidade de 
recursos, tendências regulatórias e a infraestrutura econômica são outras forças externas que 
podem favorecer ou dificultar o sucesso de um empreendimento.

CONSTRUIR O QUE OS CLIENTES 
dizem que querem

desenvolver primeiras experiências caras

terceirizar os testes de suas ideias

TIMING RUIM



© Pieracciani 2016 
pieracciani.com.br

produzido por:


