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Os setores onde as microempresas abriram maior número de unidades em      
2020 foram serviços combinados de escritório e apoio administrativo (20.398    
empresas), comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (16.786) 
e restaurantes e similares (13.124). Já os setores onde as pequenas empresas   
abriram mais estabelecimentos foram serviços combinados de escritório e       
apoio administrativo (3.108), construção de edifícios (2.617) e comércio varejista 
de artigos do vestuário e acessórios (2.469). De acordo com o Sebrae Nacional, o 
resultado evidencia a força do empreendedorismo no Brasil.

1



2

 A capacidade de inovar exige que o profissional saia 
da sua zona de conforto, aproveite os interesses do  
público e crie novas tendências ou soluções que sejam 
capazes de mudar a vida dos clientes completamente. 
Na prática, os profissionais que desejam se diferenciar 
e, atrair clientes, precisam adotar uma cultura de     
empreendedorismo e inovação nos negócios.

 Entretanto, é fundamental para destacar a empresa 
no mercado. Neste ebook, você vai entender melhor 
sobre esse conceito e   descobrir como inovar no seu 
negócio. Confira!

INTRODUÇÃO
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 Inovação é criar algo que tenha utilidade, que seja    
diferente do que já existe e tenha mercado, pois            
a inovação precisa gerar lucros. A inovação também 
está relacionada com a criação de soluções ou quebra 
de padrões.Isso quer dizer que a inovação pode         
representar tanto a elaboração de um modelo de      
negócio e serviços, como também o desenvolvimento 
de novos produtos e serviços diferenciadas para       
problemas recorrentes do público-alvo ou da empresa.

O QUE É INOVAÇÃO?

CONHECER OS PRODUTOS
+ de 600 modelos para você escolher!

https://pedidos.delicatacalcados.com.br/login?url=./
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SE LIGA NA DICA!

Já imaginou você 
inovar na forma 
de vender         
calçados            
femininos? As    
vending machines 
são ótimas         
alternativas.

CONHECER OS PRODUTOS
+ de 600 modelos para você escolher!

https://pedidos.delicatacalcados.com.br/login?url=./
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POR QUE INOVAR  É IMPORTANTE?

 A palavra empreendedorismo se refere à um     
comportamento de liderança, iniciativa e descobertas. 
Essas habilidades são fundamentais não apenas para 
os gestores, empresários ou donos de um negócio. 
Funcionários com perfil empreendedor podem       
aperfeiçoar serviços e desenvolver soluções para     
problemas ou novas formas de executar alguma       
atividade. 

 Para empreender é preciso ter espaço para criar,  
colocar ideias em prática e de fato inovar. Nenhuma 
empresa que fique “engessada no tempo” poderá se 
sustentar a longo prazo e continuar crescendo no   
mercado.
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INVESTIR EM INOVAÇÃO É CARO

 Esse tem sido o argumento adotado por muitos    
empreendedores brasileiros. Porém, para inovar não 
significa necessariamente gastar muitos recursos – na 
verdade, alguns empreendedores inovam até mesmo 
sem gastar R$ 1. 

 Segundo a consultoria McKinsey, o problema é que 
o brasileiro, apesar de ser um empreendedor nato – 
39% da população economicamente ativa tem seu  
próprio negócio, não tem tanta  iniciativa para inovar. 
O medo de arriscar e perder dinheiro pode ser um dos 
principais limitadores. Isso porque, mesmo que não     
invista dinheiro, o empreendedor corre o risco de não 
agradar o cliente.



Empreendedorismo 
e inovação: 7 dicas 
para ter uma      
empresa inovadora

QUERO SABER MAIS AGORA!

https://pedidos.delicatacalcados.com.br/login?url=./
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 Alguns processos como o Design Thinking podem    
auxiliar os empreendedores a reconhecer problemas e 
desenvolver soluções criativas para a empresa. Outro 
caminho é avaliar a situação do negócio e observar 
quais são as principais dificuldades enfrentadas pela 
equipe: 

concorrência?  engajamento? divulgação da marca? 
qualidade dos serviços? 

Com soluções empreendedorismo e inovação tais      
situações podem ser transformadas em oportunidades 
para o crescimento e sucesso da empresa. Confira as 
dicas à seguir:
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Observe os seus concorrentes

 Um forma de obter ideias de soluções criativas é       
observar iniciativas de concorrentes, empresas de 
outros segmentos e nacionalidades – por meio da      
internet, torna-se cada vez mais fácil encontrar     
exemplos de sucesso ou fracasso nos negócios. 

 Além disso, quando seu concorrente dá o primeiro 
passo, você pode aprender com os erros dele e aplicar 
o aprendizado na criação das suas ações.

QUERO SAIR NA FRENTE

https://pedidos.delicatacalcados.com.br/login?url=./


9

Alinhe os objetivos da empresa

  Saber onde você quer chegar com o seu negócio te    
ajudará a definir os caminhos que vai percorrer. Isso quer 
dizer que você não tomará atitudes ou vai dedicar tempo e 
esforço da sua equipe em ações que não te ajudarão a   
conquistar seus objetivos.

 Defina os seus     
objetivos e alinhe com 
as expectativas de seus 
colaboradores.
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Consuma conteúdo

 Buscar inspiração é fundamental para quem quer 
inovar. Fique atento às exposições de arte, música, 
teatro, leia artigos, converse com as pessoas, observe 
os locais que os seus clientes gostam de frequentar e 
fique atento a tudo que está ao seu redor.

 Também com filmes, documentários, séries, vídeos, 
revistas, livros ou outros materiais é possível            
descobrir novas formas de empreender em seu       
próprio negócio. Toda e qualquer fonte de informação 
é conteúdo e pode gerar insights para promover a    
inovação no seu negócio. 
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Estimule a criatividade da sua equipe

 A inovação não precisa partir só do dono da         
empresa. Todos os profissionais da empresa podem 
contribuir com suas ideias, mas para isso é importante 
que eles se sintam confortáveis em apresentá-las. 

 Desenvolva atividades de estímulo à criatividade e 
estimule os profissionais a apresentarem soluções para 
os problemas da empresa. Quanto mais ideias forem 
apresentadas, mais chances de acertar em uma nova 
solução ou na criação de um novo produto.



da         
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Ofereça recompensas para a equipe

 As recompensas, como premiações, benefícios       
ou até aumento de salário ajudam a estimular o        
colaborador a buscar soluções para o negócio. Mas 
fique atento! O colaborador não pode ser estimulado a 
apenas contribuir se ganhar algo em troca. A sua     
empresa deve promover uma cultura de inovação e  
colaboração. As recompensas devem ser oferecidas 
quando a empresa tem ganhos significativos.

sua equipe consegue
melhores resultados com
o produto certo, adquira
             agora!
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Foque no seu cliente

 De nada vai adiantar você investir em inovação, 
buscar soluções ou criar produtos que não atendam as 
necessidades do seu cliente. Muitas empresas erram 
por tentar inovar e ganhar destaque na mídia, mas o 
que deve ter valor para o seu negócio são seus clientes. 
 Se você desenvolver uma solução ou um produto 
que seja inovador para eles, que atraia a atenção de 
mais pessoas com o perfil do seu cliente e faça            
diferença em suas vidas, conseguirá alcançar o sucesso 
que deseja.
 Por isso, foque nos seus clientes. Estude o seu        
público. Saiba o que ele está consumindo, quais são 
seus problemas e desejos. 



QUERO FAZER MEU PEDIDO

AGORA É COM VOCE!

MELHORE SEU 
FATURAMENTO!!!

https://pedidos.delicatacalcados.com.br/login?url=./


COMPRAR EM NOSSA 
PLATAFORMA É MUITO 

RÁPIDO E FÁCIL

PASSO 1

Escolha seus modelos e personalize as 

cores e os tamanhos

PASSO 2

Confirme sua escolha com nossos          
consultores comerciais

PASSO 3

Realize o pagamento e aguarde seus 

lindos produtos no conforto de sua casa.

QUERO COMEÇAR AGORA!

https://pedidos.delicatacalcados.com.br/login?url=./



