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CRIE PRODUTOS E SERVIÇOS INOVADORES 
PARA ATINGIR MERCADOS DIFERENTES

A inovação é uma constante em nosso cotidiano, cada vez mais acelerado. Diferindo 
da invenção, a inovação tem por objetivo um fim comercial. Mas, claro, não se 
resume a isso. Existem inovações radicais que transformam mercados, mudam 
bases competitivas, criam novas categorias, alteram processos produtivos e 
promovem verdadeiras revoluções. E há inovações incrementais com menor 
grau de novidade e consequentemente menor impacto nos resultados. No 
final das contas, o objetivo da inovação deve ser sempre o de promover mudanças 
que tragam mais eficiência, agilidade ou redução de custos. 

A inovação pode acontecer através de uma nova forma de cobrar sobre o produto 
ou na forma de uma nova experiência para o consumidor. Não envolve apenas 
questões tecnológicas e está diretamente ligada à sua capacidade de desempenho 
e garantia de futuro. A premissa básica é estar disposto a experimentar novas 
alternativas que possam vir a resultar em novas soluções. 

Para tanto é preciso levar em conta que um produto ou serviço só será inovador 
se ele entregar valor para o consumidor. Ele precisa resolver problemas reais. 
Portanto, a primeira dica é: partir para a pesquisa e mergulhar na vida das pessoas 
para compreender como agem, como pensam, o que mais as incomoda, analisando 
público, mercado e suas carências.

Ao criar produtos e serviços inovadores para atingir mercados diferentes é preciso 
entender qual o real propósito da inovação que busca para o seu negócio, seja ele 
um produto já consolidado ou até mesmo uma nova marca que se inaugura para 
ganhar a concorrência.
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INOVAR PARA ATINGIR MERCADOS 
DIFERENTES DOS USUAIS

Crescimento sustentável:
ao estabelecer uma rotina de 
inovação, as empresas estabelecem 
também um crescimento sustentável 
que enxerga os desafios como 
oportunidades.

Liderança de mercado e 
fortalecimento da marca:
ao se adiantar e liderar mudanças, as 
empresas também passam a estar à 
frente dos segmentos que trabalham. 
Como consequência, a marca passa 
a ser mais lembrada e torna-se 
referência de mercado.

Equipes motivadas:
quando as dificuldades são encaradas 
como desafios, as equipes sentem-
se estimuladas a encontrar novas 
soluções.

Atração de talentos: 
equipes motivadas, marca lembrada 
no mercado, atitudes que se adiantam 
a tendências. Essa combinação acaba 
por atrair novos talentos, formando 
uma equipe mais qualificada para a 
empresa.

A realidade mundial do mercado de bens e 
serviços mostra um público complexo, com 
necessidades e desejos distintos, cada vez 
mais heterogêneo e exigente. Inovar é se 
antecipar e liderar mudanças, se colocando 
à frente dos concorrentes e acima das 
expectativas dos clientes, ganhando 
vantagem. Conhecer profundamente o 
perfil dos seus clientes contribuirá para 
que sua empresa inove na dimensão da 
oferta, alcançando mercados diferentes dos 
convencionais e ainda não explorados. 

Ao oferecer um produto ou serviço melhor 
e mais eficiente, é possível obter respostas 
satisfatórias do público e, consequentemente, 
melhor retorno do investimento. Outras 
vantagens da inovação são:



COMO INOVAR NA DIMENSÃO DA  
OFERTA DE PRODUTOS E SERVIÇOS

6

Boa parte dos ganhos das empresas está relacionada a produtos novos. O encontro 
deles pode vir a acontecer com a adaptação de um produto para outro uso, 
passando pelo melhoramento do seu design - com uma mudança radical na 
identidade visual - e até com a incorporação de novos paradigmas que envolvam 
a redução do consumo de energia e água. Outra característica que pode contribuir 
para o encontro de novos consumidores é a criação de famílias de produtos.

Um exemplo clássico é o do uísque  Johnnie Walker. O mesmo produto é oferecido 
há décadas, mas a integração de novos componentes relacionados ao tempo de 
maturação da bebida e preços alternados, garante segmentar diferentes perfis da 
clientela. A distinção dos produtos é realizada através das cores dos rótulos. O ‘Red 
Label’ (rótulo vermelho)’, por exemplo, é um uísque oito anos. Já o ‘Black Label’ 
(rótulo preto) é um puro malte 12 anos, dentre outros rótulos como o ‘Gold Label’ 
(ouro), de 18 anos.

Algumas estratégias podem contribuir para que o seu negócio alcance rumos 
mercadológicos diferentes. Conheça algumas delas. 

 
Crie diversificações do produto 

Conhecer as sugestões dos clientes é um caminho a ser desbravado para que 
se descubra a satisfação em relação ao produto. Aliado a isso, promover testes 
e avaliações de mercado é uma diretriz que deve ser imposta para que a criação de 
produtos inovadores aconteça. Observar o método de uso que cada consumidor faz 
dos produtos responderá a perguntas das empresas de como resolver/satisfazer 
os problemas desses clientes.
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Corra riscos
O ato de inovar está incorporado ao de correr riscos. Inovar é sair da zona de 
conforto e enfrentar o desconhecido. Isso significa errar algumas vezes, 
escorregar outras e não conseguir respostas com a mesma facilidade de 
processos já conhecidos. É muito comum os empreendedores retardarem o 
lançamento de novos produtos com medo dele não dar certo. Isso abre precedente 
para que a concorrência lance a ideia antes de você, ocupando o espaço – que 
poderia ter sido seu se encarasse o risco - de pioneiro no negócio. Uma dica para 
calcular bem esse risco é testar no mercado lotes ou promover avaliações 
com um pequeno grupo de clientes. 

Tenha responsabilidade ambiental
O cuidado ambiental que certas empresas têm ao oferecer determinado 
produto ao consumidor é um aspecto cada vez mais valorizado pelos clientes. 
São inúmeras as ações que, de alguma forma, ajudam a respeitar o ecossistema 
natural sem ter que correr contra o tempo – e contra todos – para combater uma 
agressiva concorrência.

Algumas delas priorizam o método de fabricação dos produtos, substituindo certos 
componentes por materiais biodegradáveis; outras se utilizam de embalagens 
recicláveis para cativar clientes. Há ainda as empresas que já incorporaram à sua 
filosofia modificações em todo o processo de produção para que a priorização dos 
recursos naturais aconteça. 
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A cidade do Rio de Janeiro – por meio de projeto de lei – baniu a utilização 
de ‘canudinhos’ de plásticos (que agora devem ser biodegradáveis) em 
estabelecimentos comerciais. Isso demonstra uma tentativa para que se introduza 
uma cultura que preza pela utilização de produtos cada vez mais sustentáveis.

Por outro lado, toda preocupação ecológica deve levar em conta os reflexos que 
as mudanças poderão trazer para o consumidor, seja no aumento dos preços 
ou até mesmo em alterações não reconhecidas pelos clientes. A divulgação 
dos benefícios ambientais não isenta a empresa da necessidade de realizar 
melhorias nos produtos. Pelo contrário, esse é um aspecto que deve ser somado 
ao aperfeiçoamento dos produtos e serviços.

Dê uma ‘nova cara’ aos seus produtos 
Apostar na mudança do design é um aspecto inovador que pode possibilitar 
facilidade de uso e comodidade aos clientes. O aprimoramento de um produto - não 
há distinção entre o negócio - pode acontecer por meio de alterações no desenho 
ou na cor de um produto ou embalagem. No entanto, não é apenas a estética 
que está em questão. 

Existem outros benefícios quando o empreendedor investe na mudança da sua 
identidade visual. Além de querer garantir maior conforto aos consumidores – e isso 
deve ser visto como fator preferencial –, o foco dos negociantes é conseguir retornos 
em aspectos ligados à praticidade, diminuição do consumo de matéria-prima, redução 
de tempo de fabricação e aumento na eficiência na fabricação. Manter saudável o 
lado financeiro do negócio também deve ser umas das metas prioritárias.
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É também a partir do design que você busca relacionar as questões de durabilidade 
do produto. As melhorias podem acontecer a partir do design das seguintes formas:

Uso mais facilitado;

Segurança reforçada;

Garantir melhor visibilidade e atração aos consumidores.

Use a tecnologia a seu favor
Esse é um método – por sinal, muito comum – que pode ser utilizado praticamente 
por todos os tipos de negócios. Os aparatos tecnológicos podem se modernizar 
tanto através dos sistemas de informação quanto pela sofisticação nos canais 
de comunicação. Contudo, os empreendimentos devem se preocupar em levar 
a tecnologia para solucionar problemas e garantir que os seus clientes sejam 
atendidos em demandas apontadas por eles. É preciso adotar recursos que 
realmente facilitem processos e beneficiem colaboradores e públicos de todas as áreas. 
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Utilize ferramentas que ajudem sua empresa na inovação 
O Radar da Inovação criado pelo professor Mohanbir Sawhney, da Kellog Scholl, 
nos Estados Unidos, é uma ferramenta com diferentes possibilidades. O 
Radar apresenta 12 áreas nas quais qualquer empresa pode inovar, na 
intensidade que desejar, nas suas diferentes partes do negócio. O recurso 
ajuda o empreendedor a corrigir erros em áreas deficientes, podendo identificar o 
grau criativo de cada organização, confrontar o perfil das concorrentes, bem como 
delimitar uma estratégia para futuras inovações. 

Outro fator de contribuição é que ele aproxima profissionais de áreas antes 
não contempladas, a exemplo do marketing, financeiro ou setores ligados à 
logística, com o processo de inovação de setores importantes como educação, 
saúde, comunicação e varejo. Com o método, as empresas são capazes de fazer 
uma avaliação mais cirúrgica das inovações dos negócios, assim como identificar 
oportunidades futuras, inclusive, vindo da concorrência.

Conheça as 12 dimensões dessa ferramenta: 

Plataforma

Soluções

Experiência do 
consumidor

Captura de 
valorOrganização

Cadeia de 
fornecimento

Relacionamento

Marca
Oferta

Processo

ClientesPresença
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Oferta
A dimensão diz respeito à criação de 
novos produtos ou serviços;

Plataforma
Diferentes produtos criados utilizam-
se do uso de componentes ou blocos 
comuns;

Soluções
A criação de ofertas deve ser realizada 
de forma integrada e personalizada;

Clientes
Identificar novas necessidades dos 
clientes e de potenciais consumidores 
ainda não atendidos;

Experiência do consumidor
Qualquer tipo de interação realizado 
com o cliente;

Captura de Valor
Melhorias que possam redefinir o 
modo que a empresa obtém receita;

Processo
Aperfeiçoar os processos internos 
para que aumente a produtividade;

Organização 
Foco em melhorar o funcionamento 
burocrático da empresa;

Cadeia de Fornecimento: 
Aprimorar o fluxo de informações e as 
relações com os terceirizados;

Presença
Alternar canais de distribuição e 
marca presença em locais novos;

Relacionamento
Integrar as ofertas ao uso de tecnologia 
da informação e comunicação;

Marca
Novos domínios são expandidos 
pela empresa.
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COMO ENCONTRAR NOVOS MERCADOS 
PARA OS MEUS PRODUTOS E SERVIÇOS?
Identificar novos mercados é um passo importante para expandir o negócio.  
O crescimento de uma empresa depende constantemente da identificação de novos 
mercados. Essa busca contínua pode estar relacionada tanto a um grupo de cliente 
de outras regiões quanto a compradores com necessidades distintas. Entender as 
prioridades do negócio vai assegurar que você encontre oportunidades até 
então desconhecidas.

As notícias que saem no dia a dia podem ser a melhor maneira para identificar 
novos mercados, seja para produtos já existentes ou para aqueles que ainda não 
foram criados. A participação de feiras e missões no exterior também são opções 
para a procura de novos caminhos para o seu empreendimento. Um novo mercado 
pode ser encontrado através da exploração de:

Novas localidades. Pode ser um bairro, cidade ou país;

Consumidores como crianças, adolescentes, terceira idade etc.;

Grupo de pessoas interessadas em produtos específicos e não tão 
comuns no mercado tradicional, a exemplo dos produtos orgânicos;

Adaptação de um produto existente para outro uso.
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Partir para um novo mercado não é tarefa fácil. As empresas precisam estar bem 
preparadas, e isso envolve, prioritariamente, identificar as necessidades dos 
clientes, sejam eles consumidores ativos, em potencial ou até mesmo que aqueles 
que ainda não tiveram nenhum contato com o produto ou serviço. Outras dicas 
ajudam de maneira estratégica a realizar esse processo de aproximação com a 
clientela. Confira!

• As pesquisas (informais, formais ou pela internet) são uma alternativa bastante 
exitosa para conhecimento dos consumidores. Elas possibilitam entender 
as opiniões dos clientes sobre o negócio (se positivas ou negativas), bem como 
estimular a fidelização de novos. A insistência nelas pode sim trazer bons resultados 
aos negócios;

• Ouvir as sugestões e reclamações também ajudará o empreendedor a 
entender como melhorar os processos e produtos; é preciso treinamento dos 
funcionários para que isso seja uma prática recorrente e de qualidade;

• Observe a conduta de cada cliente ao comprar ou usar um produto. Saiba do 
que ele gosta; você terá mais confiança na hora da abordagem com ele.
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HORA DE ACHAR CLIENTES NOVOS!

Muitas empresas utilizam o marketing de conteúdo para que clientes preencham 
formulários com nome, e-mail e telefone. Mesmo sem uma lista dessas, as mídias 
sociais também podem te ajudar a achar pessoas e mesmo empresas (LinkedIn, 
por exemplo) com o perfil ideal que você definiu. Lembre-se de planejar e estipular 
metas de como prospectar novos clientes e obter resultados.

Veja algumas dicas interessantes para encontrar novos 
clientes para o seu negócio: 
• Pesquise indicações de clientes novos com seus clientes atuais ou pergunte para 

eles quem eles consideram seus concorrentes diretos.

• Vá atrás dos dados de clientes antigos e tente reatar as relações com eles.

• Frequente feiras de negócios, eventos e palestras que interessam ao tipo de cliente 
que você definiu.

• Muitas vezes um funcionário de uma empresa cliente sua saiu de lá e você nunca 
mais teve notícias dele. Procure por ele (mídias sociais de novo). É comum que ele 
esteja trabalhando em uma empresa similar àquela e pode ser um ótimo cliente 
novo a prospectar. 

• Entidades de classe do ramo de seus clientes costumam ter listas de associados: 
ótima oportunidade para ter um monte de contatos para prospectar novos clientes. 

• Marque um happy hour com um monte de vendedores com quem trabalhou e 
troque figurinhas e informações do mercado.
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FIQUE ATENTO AO AMBIENTE DE NEGÓCIOS
Não é preciso ser um cientista para poder inovar, como também não é obrigatório 
possuir intermináveis recursos financeiros para investir em uma ideia. Estudar 
as necessidades do mercado, conhecendo o perfil dos clientes e mapeando 
novas oportunidades para a introdução de serviços e produtos são premissas 
básicas para que a inovação se mantenha ao alcance de qualquer um.  

Promover mudanças nos serviços ou produtos da sua empresa não precisa 
ser algo complexo e pode estar presente no dia a dia de suas atividades. Uma 
ótima ferramenta para manter ativo o ambiente de negócios é o Brainstorming  
(tempestade de ideias), criada nos anos 30 pelo publicitário americano Alex Oborn, 
sendo uma das mais conhecidas ferramentas para a geração de novos conceitos 
inovadores. 

Na prática, exercícios mentais em grupos são realizados na tentativa que se 
resolva problemas específicos. Ao longo dos anos, o método foi aprimorado 
com o surgimento de técnicas capazes de contribuir ainda mais para a inovação, 
especialmente por ajudar os participantes a repensar alternativas para a criação 
e expansão a novos mercados. 

Conheça cinco técnicas para gerar ideias inovadoras: 
Brain-Writing
Sentados em círculos, os participantes - com um papel e caneta em mãos - devem 
escrever sobre ideias para inovar os seus produtos. Ao terminarem, passam as suas 
anotações ao colega da direita, que lê para ele mesmo, sem contar ao próximo, 
acrescenta comentários e sugestões e passa adiante. Isso se repete até o último 
participante finalizar. O próximo passo é iniciar uma discussão a fim que se expresse 
as ideias pensadas. Participantes: 3 a 12 pessoas;

Os seis chapéus pensadores 
As emoções são uma parte essencial da nossa capacidade de raciocínio. Nesse 
exercício, os participantes deverão assumir o papel de atores. O grupo, formado 
no mínimo por três pessoas e no máximo de 12, utiliza-se de chapéus imaginários 
para a interpretação de ideias inovadoras. 
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Branco: neutro e objetivo, sempre 
se atém aos fatos. Quem estiver com 
esse chapéu do pensamento deve 
ter o foco nos dados/informações 
disponíveis, olhar para a informação 
de que dispõe e ver o que pode 
aprender com ela.  
É neste momento que a equipe 
analisa as tendências passadas e tenta 
extrapolar sobre dados históricos.

Vermelho: estimula o estado 
emocional, trazendo à tona aspectos 
ligados à emoção, raiva e violência. 
Quem colocar o chapéu Vermelho 
deve olhar para os problemas 
utilizando a intuição, a reação 
instintiva e a emoção. Também será 
importante que tente pensar como 
é que as outras pessoas irão reagir 
emocionalmente. 

Preto: é o chapéu que discordará dos 
fatos apresentados, estimulando novos 
olhares sobre as questões. Quem 
pegar este chapéu precisa olhar 
para todos os pontos negativos da 
decisão. Precisa tentar ver onde é 
que pode não funcionar, o que pode 
correr mal. Isso é importante porque 
destaca os pontos fracos de um plano, 
permitindo eliminá-los, alterá-los ou 
preparar planos de contingência para 
combatê-los. Este chapéu ajuda a 
fazer planos mais resistentes e mais 
resilientes.

Amarelo: ao contrário do anterior, 
despertará o otimismo e apontará 
caminhos para o sucesso da ideia. O 
chapéu amarelo ajuda todos a pensar 
positivamente. É o ponto de vista 
otimista que ajuda a ver os benefícios 
da decisão e o valor da mesma. O 
papel de quem estiver com este 
chapéu será o de ajudar a continuar 
quando tudo parecer sombrio e difícil.

Verde: indica novas possibilidades; 
criatividade é a palavra de ordem. 
Este chapéu destina-se à criatividade. 
Quem estiver de posse dele deve 
buscar desenvolver soluções criativas 
para um problema. É uma maneira 
exuberante de pensar, onde há 
poucas críticas às ideias apresentadas. 

Azul: perfil organizador; atento a 
todos os chapéus; focado. Este chapéu 
representa o controlo do processo. 
Habitualmente este chapéu é utilizado 
pela pessoa que preside à reunião. 
Quando se depara com dificuldades 
devido à falta de ideias, ele podem 
dirigir a atividade para o Chapéu do 
Pensamento Verde. Quando são 
necessários planos de contingência, 
ele pode pedir opinião ao Chapéu do 
Pensamento Preto, etc.

São seis os chapéus: 
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Scamper 
Mais uma vez busque o papel e caneta. Ser fantasioso é o que se espera com a técnica 
Scamper. A sua aplicação utiliza-se de letras (acrônimo; abreviaturas iniciais das 
palavras) de sete ações que o ajudarão a pensar fora da caixa e encontrar soluções 
inovadoras para os seus produtos e serviços. Participantes: mínimos 3 pessoas.

 

S – Substituir algo no seu produto?

C – Combinar o que nele?

A – Adaptá-lo?

M – Modificá-lo?

P – Pesquisar novos rumos?

E – Excluir algo?

R – Reorganizá-lo?

Conexões forçadas
Utilize-se de um quadro para criar itens desconexos. O que vier à cabeça, desenhe, 
não importa o que seja. Pode ser um chuveiro velho a um celular de última geração. 
Seja ilógico. Esse é o propósito da atividade. Ao final, os participantes deverão 
unir as gravuras no intuito de pensar ideias inovadoras para os seus produtos. 
Participantes: 3 a 5 pessoas. 

Produto reverso
Em grupo, cada participante deve pensar em produtos consolidados no mercado. 
Escolheram? Agora, imaginem que eles oferecem o oposto dos serviços propostos 
originalmente por cada marca. A partir desse princípio, é possível chegar às chamadas 
inovações disruptivas, aquelas que transformam radicalmente o mercado com 
algum produto lançado. Participantes: mínimo 3 pessoas. 
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Radar Sebrae de Oportunidades 
O Sebrae possui uma ferramenta digital que ajuda você a identificar 
oportunidades para o seu negócio e o local ideal onde ele deve ser investido. O 
serviço ainda realiza a análise estratégica do mercado, indicando, inclusive, 
uma lista de concorrentes. 

Quer conhecer mais sobre o tema? É muito simples.  
Acesse radarsebrae.com.br ou baixar o aplicativo pelos sistemas Android e 
iOS do seu celular. E lembre-se: conte sempre com o Sebrae. 

radarsebrae.com.br

http://www.radarsebrae.com.br/


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

