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MODELO DE LUCRO Gerar lucro
Freemium é um modelo de negócio que oferece produtos ou serviços grátis,
atraindo milhares de clientes, mas começa a cobrar quando este deseja novas
funcionalidades ou recursos adicionais, como é o caso de inumeros jogos.

Criar rede de valor

Crescer de maneira sólida

Melhorar métodos de trabalho

Criar melhorias e novas funcionalidades

Criar produtos e serviços complementares

Criar valor agregado

Alcançar seus objetivos de distribuição

Diferenciar sua marca

Interagir melhor com o público

Te ajuda a: Exemplos:

NETWORK

ESTRUTURA

PROCESSOS

PRODUTO

SISTEMA DE PRODUTO

SERVIÇOS

CANAIS

MARCA

ENGAJAMENTO

inovag.com.brinovag.on

1 0  T I P O S  D E  I N O V A Ç Ã O

O que a UBER, o iFood e muitas outras tem em comum? Elas reunirão inumeras
pessoas e empresas que estavam soltas no mercado e potencializaram sua força
através do conjunto, uma rede de valor que entrega prazo, preço e praticidade.

A horizontalização da hierarquia das empresas, a abolição das salas e portas
fechadas para ambientes abertos, o home office, todos foram inovações que
proporcionaram à empresa uma estrutura mais dinâmica e produtiva.

Ao falar em inovação em processo, muitos citam o modelo Ford, mas isso já é
velho, não é mais inovação. Hoje, a maior inovação se dá pelo uso da tecnologia
e como ela facilita processos, como é o caso da empresa Contabilizei.

Existem inumeros exemplos de inovação em produto, desde os celulares, cada
vez mais modernos, os produtos da  Apple, o Netflix que reinventou a maneira
de ver filmes e séries, e o Windows com suas versões de programas na nuvem. 

Um exemplo de inovação em sistema de produto/serviço é o serviço pick-up
de algumas empresas de logistica, na qual o cliente que não tem ninguém para
receber a encomenda, pode escolher um local para ele retirar.

No segmento automotivo, muitas inovações em serviço podem ser vistas, desde
a grande concessinária com as garantias extendidas, até o lava rápido, que agora
tem o sistema leva e trás, dando mais conforto ao seu cliente.

Minuto Pão de Açúcar, Carrefour Bairro e Mini Mercado Extra são exemplos de
hipermercados que buscaram alcançar novo mercados, familiares e de bairro 
com lojas menores e de menor investimento.

A Disney é uma marca que mesmo após quase 100 anos de sua fundação, 
contínua conquistando fãs pelo mundo todo. O motivo? Ela espalha magia
em todos os serviços e produtos, criando experiências únicas e marcantes.

O gamification é uma forma de criar interação e engajamento do público. Uma
marca que utilza esta estratégia é o Waze, que recompensa os usuários com
avatares exclusivos com base nas informações que fornece ao aplicativo.


