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O conceito de inovação pode variar  
de acordo com a sua aplicação.  
Mas, de modo geral, quando  
falamos de inovação corporativa 
existe um consenso que a define 
como a exploração de novas  
ideias de negócio com a geração  
de um pipeline de inovação. Para  
as empresas, obter êxito está  
relacionado a elevar o faturamento, 
acessar novos mercados e ampliar  
a margem de lucro, por exemplo.

A capacidade de inovar está diretamente 

ligada à necessidade de manter a 

sustentabilidade do negócio no mercado. 

Afinal, uma empresa que não apresenta 

nenhuma novidade pode ser facilmente 

ultrapassada pela concorrência, como temos 

visto em muitos casos recentes no mercado.

Introdução

http://www.bluefieldsdev.com/
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INTRODUÇÃO

A concorrência do passado era em níveis 

de qualidade, preços, atendimento, entre 

outros. Basicamente Empresa A x Empresa 

B. Porém, com as transformações 

digitais e um novo mundo das startups, 

atualmente a concorrência acontece entre 

Ecossistema de Inovação e Startups da 

Empresa A x Ecossistema de Inovação  

e Startups da Empresa B.

Quer saber como aumentar a 

competitividade da sua empresa a partir 

de iniciativas de inovação e startups? 

Continue lendo o nosso guia sobre 

inovação corporativa e descubra muito  

do que você pode fazer para criar 

vantagens competitivas! Boa leitura!

http://www.bluefieldsdev.com/
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De uns anos para cá, a inovação 
corporativa tem sido tema recorrente 
no planejamento das empresas. 
Mas, o que de fato ela significa? 
Para entendê-la na prática, imagine 
um empreendimento que decide 
enfrentar uma situação a partir de uma 
perspectiva diferente daquela a que 
está acostumada. Com essa postura, 
ela segue a estratégia certa para 
atingir a inovação tecnológica.

Quais os 
principais tipos 

de inovação 
corporativa

http://www.bluefieldsdev.com/
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QUAIS OS PRINCIPAIS TIPOS DE INOVAÇÃO CORPORATIVA

Basicamente, o conceito de inovar 
tecnologicamente consiste em criar 
uma nova abordagem para resolver 
um problema, gerando um novo 
produto que vai ser disponibilizado 
no mercado ou uma nova maneira 
de produzir ou produto ou serviço. 

Um negócio inova com o objetivo de criar 

valor para os seus clientes, que nada mais é 

do que fazer com que eles percebam que o 

produto oferecido tem mais valor do que os 

que são vendidos pelos concorrentes, mesmo 

que sejam parecidos. O que faz o mundo da 

inovação mover é a capacidade de propor algo 

que realmente tenha valor, gere identificação 

e seja reconhecido pelos clientes, a famosa 

proposta única de valor. Basicamente  

a estratégia oposta à guerra de preços.

http://www.bluefieldsdev.com/
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QUAIS OS PRINCIPAIS TIPOS DE INOVAÇÃO CORPORATIVA

A inovação é compreendida em três 

categorias. Vamos lá!

INOVAÇÃO RELACIONADA 
AO CORE BUSINESS

O objeto de inovação pode ser um 

produto ou processo da empresa. 

Esse conceito trata justamente das 

características do produto que é 

fruto da ação inovadora ou que foi 

aprimorado. Aqui, consideram-se o 

modo e o momento em que a novidade 

é introduzida na organização ou no 

mercado. Iniciativas como esta estão 

bem ligadas aos resultados iniciais de 

uma transformação digital, por exemplo.

http://www.bluefieldsdev.com/
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QUAIS OS PRINCIPAIS TIPOS DE INOVAÇÃO CORPORATIVA

INOVAÇÃO PRÓXIMA  
DO CORE BUSINESS

Essa inovação considera a mudança que 

será causada no mercado, ou nos próprios 

produtos disponibilizados pela empresa por 

meio da introdução de algo novo. Se o nível de 

inovação do produto ou do processo é muito 

alto tanto para o empreendimento quanto para 

o mercado, temos o que se chama inovação 

descontínua ou radical. A sua principal 

característica é lançar produtos totalmente 

novos, que podem até contribuir para com 

o desaparecimento dos demais produtos 

que ocupavam esse espaço no mercado 

anteriormente. Mas, neste caso, em mercados 

tangíveis e próximos do core atual do negócio.

Quando se inova no processo, há uma melhoria 

contínua dos produtos em si ou da forma 

como são produzidos. Assim, acontece a 

inovação incremental, que em vez de criar 

um novo produto, passa a agregar valor aos 

produtos que já existem, seja pela adoção de 

novas ferramentas e funcionalidades ou pela 

redução dos custos de produção.

http://www.bluefieldsdev.com/
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QUAIS OS PRINCIPAIS TIPOS DE INOVAÇÃO CORPORATIVA

INOVAÇÃO DE CORE 
BUSINESS DO FUTURO

O modelo de negócios é responsável por 

determinar como a empresa modifica os seus 

insumos, fazendo uso dos seus equipamentos 

e capacidade técnica, e os comercializa por 

um preço que supre os seus custos e traz  

um lucro que a remunera.

A classificação da inovação com base no 

modelo de negócios considera o impacto a 

ser causado no que é praticado atualmente 

pela organização e no mercado em que 

atua. Alguns dizer que este tipo de inovação 

pode ser a descoberta de como será o 

mercado de uma empresa no futuro, é uma 

boa preparação para que a empresa não 

desapareça, ou seja, ela mesma desenvolva 

modelos de negócios que serão o seu core 

business do futuro.

Ao inovar desta forma, a empresa tem a 

oportunidade de analisar e repensar a maneira 

como trabalha e se posiciona no mercado, 

tendo que reorganizar o seu modelo de 

negócios para ter condições de manter-se  

competitiva diante da concorrência e do 

mercado no presente e no futuro.

http://www.bluefieldsdev.com/


10

Como as 
empresas geram 

a inovação?

A concretização da inovação 
corporativa é feita a partir de diversas 
fases, que são necessárias para 
melhorar e desenvolver um novo 
processo produtivo, serviço ou produto.

http://www.bluefieldsdev.com/
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COMO AS EMPRESAS GERAM A INOVAÇÃO?

Em primeiro lugar, é feita uma 

pesquisa pela área de Pesquisa 

e Desenvolvimento (P&D), que 

atualiza a organização sobre as 

tecnologias e melhores processos 

aplicados pelas líderes do  

mercado, e aponta em quais  

é vantajoso investir.

Na sequência, trabalha-se o 

desenvolvimento, que cria os 

protótipos — modelos de testes 

construídos por meio dos dados 

adquiridos na pesquisa anterior  

e que ajudam a identificar os  

pontos fortes e fracos da proposta.  

Pode-se criar vários protótipos  

para corrigir as falhas até chegar  

ao produto ideal.

Após a criação do 
modelo, começa a etapa 
da engenharia, que 
define como será feita a 
produção ou distribuição 
do produto. A construção 
do item é realizada sem 
considerar a escalabilidade 
necessária para torná-lo 
comercializável, visando 
a produção em massa 
para corresponder à 
demanda do seu mercado.

Para tal, são aplicadas pesquisas 

completas sobre os materiais 

e ferramentas utilizadas, 

fornecedores, mão de obra exigida 

para produzir e distribuir o produto.

http://www.bluefieldsdev.com/
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COMO AS EMPRESAS GERAM A INOVAÇÃO?

Mesmo pesquisando, a fabricação inicial de um novo 

produto é complexa, pois há a incerteza de que 

realmente vai ser aceito pelo público consumidor. 

Por isso, o tamanho do lançamento, a quantidade 

de produção, a forma de distribuição e demais 

indicadores deverão ser planejados minuciosamente 

para impedir ou evitar que ocorram desperdícios no 

processo, produto ou serviço.

Por último — para aumentar as chances de sucesso 

do lançamento —, é elaborada uma estratégia de 

marketing em torno do produto, fazendo com que 

ele desperte o desejo e o interesse dos clientes.

Depois do lançamento, a empresa deve continuar 

monitorando o produto, colhendo feedbacks dos 

consumidores para identificar erros e efetuar 

melhorias contínuas.

http://www.bluefieldsdev.com/
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COMO AS EMPRESAS GERAM A INOVAÇÃO?

Mas é justamente esta forma  
de gerir a inovação que tem sido 
responsável pelo desaparecimento 
de muitas grandes empresas 
consolidadas. É um processo 
longo, burocrático e caro. 

É por isso que grandes empresas têm unido 

esforços com players que respiram inovação e 

dominam metodologias e linguagem do mundo 

das startups, assim como as aceleradoras.

Uma vez que grande empresa começa a 

introduzir uma nova forma de gerir inovação, 

todo processo se torna mais rápido, ágil e 

MUITO menos custoso.

http://www.bluefieldsdev.com/
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Como uma 
nova gestão da 
inovação pode  

ser feito?

O novo jeito de inovar é uma combinação 
de três fatores principais, são eles:

http://www.bluefieldsdev.com/
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COMO UMA NOVA GESTÃO DA INOVAÇÃO PODE SER FEITO?

• criatividade: é indispensável para o surgimento 
de uma nova ideia, seja para incrementar 
o que já existe ou dar origem a algo novo. 
Criatividade, arte de Criar, é a matéria-prima do 
empreendedor e da inovação;

• viabilidade: verifica se a ideia tem possibilidades 
reais de trazer lucros ou agregar valor. Para isso, 
o principal elemento aqui é encontrar o que é 
chamado no mundo de startups de product-
market-fit, o que inclui estratégias de MVP;

• cultura: o medo de errar, a resposta negativa do 
financeiro quanto ao ROI de uma ideia inovadora, 
entre outros elementos, precisam ser repensados 
em uma grande empresa, especialmente 
a introdução de uma nova forma de medir 
resultados econômicos - innovation accounting.

http://www.bluefieldsdev.com/
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COMO UMA NOVA GESTÃO DA INOVAÇÃO PODE SER FEITO?

Além de seguir esses princípios, na prática a nova 

gestão da inovação é feita da seguinte forma:

CRIE UM AMBIENTE FAVORÁVEL 
PARA A INOVAÇÃO

A inovação não acontece por acaso. Ela  

aparece como resultado da cultura em que  

as pessoas estão inseridas, logo, é preciso  

mais do que motivá-las a fazer melhor o que  

já dá certo. A empresa deve abrir espaço para 

que os colaboradores criem algo novo.

Estimule a sua equipe a sair da zona de conforto, 

deixando claro que ela tem total apoio do alto 

escalão para inovar. Isso inclui disposição para 

lidar com riscos e assegurar que ninguém vai ser 

punido por propor uma novidade em se tratando 

da viabilização de projetos a partir de verbas. 

Também é crucial contar com um gestor que 

trace metas de inovação e some esforços com  

o time para conquistá-las.

http://www.bluefieldsdev.com/
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COMO UMA NOVA GESTÃO DA INOVAÇÃO PODE SER FEITO?

SENSIBILIZE OS COLABORADORES

Para inovar, toda a sua equipe tem que dominar 

os novos conceitos de inovação e compreender 

os trâmites desse processo. Para sensibilizar 

os colaboradores, a empresa pode oferecer 

oficinas, criativas, workshops e treinamentos.

Há organizações como aceleradoras 
que conseguem preparar muito 
bem o seu time para aceitar 
ideias. Principalmente quando 
falamos de fomentar a inovação, 
é necessário ajudar a serem 
geradores de ideias. Assim, os 
intraempreendedores vão aparecer. 
Não tenha dúvida, eles estão por aí!

FAÇA PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES

Estabelecer parcerias com universidades, 

institutos de pesquisa, incubadoras e 

aceleradoras de startups como a Bluefields 

Aceleradora e até mesmo organizações 

governamentais, são formas de conhecer e 

interagir com novas fontes de conhecimento.

Essas instituições têm como vantagem o 

domínio de metodologias e mecanismos para 

realizar pesquisas e projetos. Com isso, elas 

ofertam as condições ideais para inovar e 

acelerar os resultados. Acredite, há uma grande 

chance deles já estarem no seu negócio, mas 

é preciso que sejam incentivados e o espírito 

empreendedor vai aparecer.

https://bluefieldsdev.com/
https://bluefieldsdev.com/
http://www.bluefieldsdev.com/
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COMO UMA NOVA GESTÃO DA INOVAÇÃO PODE SER FEITO?

ESTRUTURE O PROCESSO

Crie dentro da empresa um processo 

personalizado para desenvolver soluções 

inovadoras. Abra canais para acolher 

novas ideias e critérios para escolhê-las.

Defina procedimentos para receber 

documentos e gerar registros do 

processo. Implemente plataformas 

colaborativas para que todos que 

estejam envolvidos na inovação possam 

interagir entre si e aprimorar os seus 

projetos. É necessário criar um pipeline 

de inovação, com as métricas corretas 

de inovação, além de estabelecer 

autonomia para os times.

http://www.bluefieldsdev.com/
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COMO UMA NOVA GESTÃO DA INOVAÇÃO PODE SER FEITO?

CAPACITE O RH

O departamento de Recursos 

Humanos é um dos elementos 

imprescindíveis para a inovação 

tecnológica. Quando bem 

capacitados, os profissionais 

dessa área trabalham como 

agentes da transformação da 

cultura da empresa, sendo 

capazes de colaborar com 

propostas de inovação em 

processos e na própria gestão.

https://blog.bluefieldsdev.com/gerenciamento-de-equipes-quais-sao-os-principais-erros-cometidos-nas-startups/
https://blog.bluefieldsdev.com/gerenciamento-de-equipes-quais-sao-os-principais-erros-cometidos-nas-startups/
http://www.bluefieldsdev.com/
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COMO UMA NOVA GESTÃO DA INOVAÇÃO PODE SER FEITO?

O sucesso da gestão da inovação 

depende do seu time de colaboradores. 

Ao aderirem ao projeto, eles poderão 

explorar os novos recursos e todas as 

suas funcionalidades. Porém, não basta 

se apropriar dos recursos tecnológicos 

— o gestor deve favorecer a livre troca 

de ideias e criar um ambiente propício 

para o desenvolvimento de soluções 

diversificadas e inovadoras, que 

coloquem o empreendimento em um 

novo nível de performance e qualidade. 

Muitas empresas já estão se organizando 

em squads, ou pelo menos algumas 

áreas de negócio, para que facilite a 

gestão dos times e contribua com mais 

agilidade no processo de inovação.

http://www.bluefieldsdev.com/
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Como funciona 
o ecossistema 

de startups 
e grandes 

empresas?

O ecossistema de startups é definido 
como todos os órgãos e empresas 
que auxiliam as empresas novas a 
crescerem e atingirem o êxito. Uma 
startup precisa de colaboradores 
bem capacitados, que vêm das 
universidades, de um espaço físico, 
que pode ser obtido em coworkings, 
de conhecimentos, que são adquiridos 
com mentores e aceleradoras, de 
visibilidade, que é dada pela empresa, 
entre outros fatores que impulsionam o 
desenvolvimento de um novo negócio.

http://www.bluefieldsdev.com/
https://blog.bluefieldsdev.com/coworking-como-funciona-e-ate-que-momento-e-estrategico-usar/
https://blog.bluefieldsdev.com/por-que-contar-com-uma-mentoria-para-startups-e-tao-importante/
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COMO FUNCIONA O ECOSSISTEMA DE STARTUPS E GRANDES EMPRESAS?

Portanto, fazem parte do ecossistema de startups:

• coworkings;

• comunidades;

• aceleradoras;

• governo;

• startups;

• imprensa.

• universidades;

• empresas;

• investidores, 
sejam anjos, 
comunidades 
ou fundos de 
Venture Capital;

• mentores;

http://www.bluefieldsdev.com/
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COMO FUNCIONA O ECOSSISTEMA DE STARTUPS E GRANDES EMPRESAS?

O QUE AS GRANDES 
EMPRESAS PODEM APRENDER 
COM AS STARTUPS

O modo como as startups se relacionam com 

clientes, estudam os detalhes do mercado 

em que atuam e, principalmente, a forma 

como gerenciam as novas ideias e lidam com 

a aceitação do erro podem ser replicado em 

todo o tipo de organizações — até mesmo 

nas grandes empresas.

Diante disso, se você quer 
investir em inovação, saiba que 
é fundamental abrir as portas 
da companhia para as ideias 
trazidas de fora, seja por meio 
de parceiros, seja por outras 
empresas ou universidades.

https://blog.bluefieldsdev.com/saiba-como-criar-e-manter-um-bom-relacionamento-com-o-cliente/
https://blog.bluefieldsdev.com/saiba-como-criar-e-manter-um-bom-relacionamento-com-o-cliente/
http://www.bluefieldsdev.com/
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COMO FUNCIONA O ECOSSISTEMA DE STARTUPS E GRANDES EMPRESAS?

Algumas das principais lições que as corporações de 

grande porte podem aprender com as startups são:

• design thinking: trata-se de um conjunto 
de processos e métodos que visa solucionar 
desafios de maneira colaborativa e humana, 
colocando os envolvidos no centro do 
desenvolvimento do produto ou serviço, o 
que aumenta o comprometimento, a união e , 
consequentemente, a eficiência da equipe;

• não ter medo de errar: enquanto muitas 
empresas têm medo de errar, para as startups 
o erro faz parte do ciclo de criação. E quando 
acontece uma falha, procuram corrigi-la o 
mais rápido possível, evitando que os demais 
processos sejam prejudicados;

http://www.bluefieldsdev.com/


25

COMO FUNCIONA O ECOSSISTEMA DE STARTUPS E GRANDES EMPRESAS?

• noção de tempo diferenciada: uma das 
principais características das startups 
é a agilidade, haja vista que esses 
empreendimentos não costumam perder 
tempo. Quando alguém leva uma novidade 
para o empreendedor, ele vai querer vê-la 
no mesmo dia e em uma semana já estará 
testando o produto, a fim de verificar se 
tem potencial ou não;

• foco na solução dos problemas reais: as 
startups procuram solucionar os problemas 
reais e não criar conflitos. Classificado 
como base do human centered design, esse 
fator ajuda os gestores a perceber a dor 
do cliente e a trabalhar para solucioná-la. 
Em muitos casos, nas organizações, uma 
novidade surge sem considerar a demanda, 
aí perde-se tempo e recursos financeiros 
para tentar justificar sua existência;

• apostar nos millenials: contratar os 
jovens que nunca viveram sem a internet é 
ótimo para entender como se posicionar e 
preparar-se para acompanhar as tendências 
do mercado, uma vez que estamos falando 
de uma geração totalmente conectada. 
Esta ação é muito importante em uma 
transformação digital.

http://www.bluefieldsdev.com/
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COMO FUNCIONA O ECOSSISTEMA DE STARTUPS E GRANDES EMPRESAS?

COMO SER BEM-SUCEDIDO NO 
ECOSSISTEMA DE STARTUPS

Antes de sair buscando uma startup para 

fazer parceria, você deve ter um objetivo. 

Entenda como essa união vai contribuir para 

com o crescimento do seu negócio e o que a 

sua corporação poderá oferecer em troca para 

beneficiar a outra parte.

Para aproximar-se das startups, a empresa 

pode criar um programa-piloto ou fazer uma 

prova de conceito (PoC), que torna o início 

dessa relação mais controlado. Desde o 

princípio é preciso determinar a duração e 

escopo do projeto. Tenha em mente que o 

objetivo principal é atestar a capacidade da 

startup e aprimorar processos internos para 

validar esse contato.

http://www.bluefieldsdev.com/
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COMO FUNCIONA O ECOSSISTEMA DE STARTUPS E GRANDES EMPRESAS?

Outra possibilidade é fechar uma parceria comercial 

com startups que oferecem soluções para os 

processos operacionais da sua companhia. Assim, 

ambas estão se desenvolvendo.

Para uma aproximação mais formal, pode-se usar 

o modelo de um fundo Corporate Venture, em 

que as grandes empresas investem seus recursos 

em startups que estão buscando investimento. 

Futuramente, as soluções que geram impactos 

significativos no negócio são adquiridas em 

definitivo. Isso lhe confere vantagem competitiva 

perante a concorrência.

Depois de escolher a melhor maneira de começar 

o movimento de aproximação com empresas 

nascentes, é importante avaliar qual o perfil 

de empreendimento mais compreende as 

características do seu negócio.

https://blog.bluefieldsdev.com/entenda-agora-como-conseguir-investidores-para-sua-startup/
http://www.bluefieldsdev.com/
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Conclusão

O uso de recursos tecnológicos é 
indispensável para manter qualquer 
empreendimento atualizado.  
Porém, mesmo vivendo na era da 
tecnologia, em muitas empresas 
esse elemento tem apenas um 
papel operacional. Essa condição é 
extremamente desvantajosa, visto 
que atualmente existem inúmeras 
ferramentas que ajudam na gestão 
estratégica das corporações.

Nesse cenário, buscar a inovação tecnológica 

é crucial para aumentar a eficiência dos 

processos, o nível de produtividade e a 

lucratividade dos negócios. A importância da 

tecnologia nas organizações não está mais em 

discussão, mas, sim, como realizar a devida 

gestão da inovação, pois ela é indispensável 

para garantir o sucesso.

http://www.bluefieldsdev.com/
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Sobre a 
Bluefields

A Bluefields é uma aceleradora de startups focadas em tecnologia 

e impacto social. Oferecemos um programa de pré-aceleração e 

de aceleração, com mentoria, acesso à capital, Escola de CEOs e 

sprints de aceleração. Tudo isso em um ambiente colaborativo, 

onde o empreendedor desenvolve seu negócio muito mais rápido 

do que se continuar sozinho. Gostamos de dizer que temos uma 

fábrica de foguetes, onde o empreendedor chega mais rápido e 

melhor do Ponto A para o Ponto B.

Em 2018 também iniciamos na área de Corporate. Portanto, além 

dos foguetes, também abrimos uma fábrica de barcos Vikings 

para grandes empresas que querem explorar novas oportunidades 

no mundo da inovação e startups.

Nosso time é formado por pessoas que se sentem chamadas 

a cumprir a missão de transformar vidas por meio do 

empreendedorismo. Isso porque cremos que o empreendedorismo 

pode responder as perguntas mais complexas do mundo sobre 

pobreza, desenvolvimento social e liberdade econômica.

http://http://pitchfork.com/features/lists-and-guides/10075-loveeeeeee-songs-rihannas-52-singles-ranked/
http://www.bluefieldsdev.com/
https://www.facebook.com/bluefieldsdev/
https://www.youtube.com/channel/UCboDJPDyBJQjb0p3V9SMuvg
https://www.linkedin.com/company/bluefields-development
https://blog.bluefieldsdev.com/
https://www.instagram.com/bluefields_aceleradora/
http://www.bluefieldsdev.com/
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