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Estratégia de Negócio

https://youtu.be/qx4DjshvzCU

Estratégia Oceano Azul
Estratégia de Oceano Azul:
Questões para Implementação:
1. Existe uma razão indiscutível para que os compradores
queiram o seu produto?

A estratégia deve ser baseada em seis
fronteiras a serem superadas, a fim de
identificar o valor inovador:

1.Reconstruir barreiras de mercado;
2.Concentrar-se no panorama geral;

2. O preço está adequado para o público que deseja alcançar?
3. É possível produzir o produto com um valor inovador,
oferecer o preço estipulado e ainda ter uma boa margem de
lucro?
4. Quais são os obstáculos para viabilizar o projeto, e o que é
preciso para enfrentá-los?

3.Ir além da procura existente;

4.Formular a estratégia na sequência
adequada;
5.Superar os obstáculos organizacionais;
6.Orientar a execução estratégica.

Estratégia Oceano Azul - Vantagens
1

2

3

Aumenta os lucros com
baixo custo

Torna a concorrência
irrelevante

Torna se uma referência

https://www.daniela-barros.com/

DANIELA BARROS
A Marca de Design de Moda de Autor, DANIELA BARROS, parte da empresa
DANIELA BARROS UNIP. LDA que atua no setor Têxtil de Vestuário e Marroquinaria,
a qual engloba as atividades de Design, desenvolvimento, comunicação e
distribuição de bens de Luxo, destinados a um cliente classe Média-alta e Alta.

É uma marca de design de autor, vestuário, acessórios e marroquinaria, cuja visão

assenta no desenvolvimento de peças atemporais com padrões de qualidade
elevados e exímia fabricação, estética apurada e exclusiva.

ESTRATÉGIA OCEANO AZUL
Esta inovação consiste na construção de um novo espaço de mercado inexplorado, a empresa
pretende eliminar a disponibilidade de amostras, elevar o showroom direcionados para o consumidor
e as apresentações no mercado externo, reduzir trade shows e apresentações no mercado interno e
criar têxteis únicos e matérias-primas sustentáveis.
ELIMINAÇÃO:

ELEVAÇÃO:
showroom direcionado para
consumidor

Disponibilidade de amostras

Apresentações mercado externo

REDUÇÃO:
Trade shows
Apresentações mercado interno

CRIAÇÃO:
Têxteis técnicos e matérias primas
sustentáveis

Geração de Ideias
Fontes de ideias externas à empresa: clientes, fornecedores, empresas
concorrentes, associações, outras entidades empresariais, órgãos
governamentais, inventores isolados, consultores, auditores externos, feiras,
revistas científicas e técnicas.

Principais Fontes de Ideias

Fontes de ideias internas à empresa: marketing/vendas, pessoal em
atividades de I&D, engenharia de produto, engenharia de processo, auditores
internos e colaboradores de todos os departamentos.

Mecanismos e ferramentas
The Six Thinking Hats
Mind-map

Brainstorming
Scamper
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Modelo de Negócio

Parte Económica
Parceiros-Chave

Atividades-chave

Proposta de
valor

Relacionamento com
o cliente

Segmentos de
clientes

O que a empresa deve
Formas que a
fazer para conseguir
empresa usa para
obter os resultados
interagir com o cliente
esperados
Rede de fornecedores
Benefícios que
Grupos de clientes a
Recursos-chave
Canais
e parceiros
o
que a proposta de
Ativos mais relevantes
valor se direciona
para o funcionamento produto/serviço Forma como o produto
da empresa
do negócio (físicos,
chega ao cliente, ou
intelectuais, humanos,
este é contactado
financeiros)
Estrutura de Custos
Estrutura de rendimentos

Custos envolvidos no negócio

Forma como empresa gera dinheiro a partir de cada
segmento de cliente

Parte Ambiental
Fornecimento e
outsourcing

Produção

Enumerar todos os
outros materiais e
atividades produtivas
que são necessários
para o valor funcional

Componente de
atividades-chave e qual
o impacto dessas
atividades e da
produção para o meio
ambiente
Materiais
extensão ambiental da
componente de
recursos-chaves

Valor funcional

Valores da saída do
serviço/produto
determinados pela
organização sobre
investigação

Fim de vida
O cliente opta por
encerrar o consumo do
valor funcionar
(reutilização do material)
Distribuição
Meio físico pelo qual
uma organização fornece
o acesso ao seu
produto/serviço

Fase de uso

Impacto da
participação do
cliente no valor
funcional da
organização

Impacto Ambiental

Benefícios Ambientais

Representam os custos ecológicos das ações da
organização

Valor ecológico que a empresa cria; explore as inovações
de produto, serviços e modelos de negócio que reduzam o
impacto negativo ou aumentem o positivo

Parte Social
Comunidade Local

Governance
Estrutura organizacional e
das políticas de tomada de
decisão da empresa

Valor Social

Missão da
organização
Relações sociais
Colaboradores
que se foca em
construídas com os
criar benéficos
Devem ser considerados
fornecedores e com
para os
aspetos como: os valores e
as comunidades
tipos de funcionários, dados stakeholders e
locais
para a
demográficos mais relevantes,
sociedade
as variações salariais, os
géneros, etnias e educação
dentro da organização

Impacto Social
Enumerar os custos sociais da organização

Cultura Social

Utilizador final

Impacto potencial de
uma organização na
sociedade como um
todo.
Escala de Alcance
Pessoas para o
Profundidade e a
qual a proposta de
amplitude dos
valor foi criada
relacionamentos que
uma organização
constrói com as partes
interessadas através das
suas ações ao longo do
tempo
Benefícios Sociais

Pontos positivos da criação de valor social provenientes
das ações da empresa

https://nazarethcollection.com/

NAZARETH
Vestir uma fotografia, é a proposta de moda da Nazareth Collection, para quem

aprecia exclusividade. Uma cidade icónica ou perspetivas únicas da inspiração
criativa ao tema de cada coleção são os padrões têxteis aplicados ao redor de cada
peça, produzidas em número limitado em tecido natural e orgulhosamente em
Portugal.
As várias coleções da marca estão disponíveis em www.nazareth.pt | zoom on you
Principais inovações: IMPRESSÃO A 360º

ESTRATÉGIA OCEANO AZUL
A maior inovação é ter uma fotografia a 360º impresso numa
peça de roupa – a frente une com as costas e as mangas tem a
continuação da fotografia na frente. É impressa 100º no molde,
numa qualidade excelente.

ELIMINAÇÃO:
Nada

ELEVAÇÃO:
Maior enfoque na qualidade da
impressão na matéria prima; lojas
design autor

REDUÇÃO:

CRIAÇÃO:

Focus no preço

Conceito vestir fotografia

FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

Fatores Chave de Sucesso – Diferenciação
Fatores Chave de Compra

Singularidade
Originalidade
Unicidade
Autenticidade

Fatores Competitivos

Pontos Fortes

Pontos Fracos

A Marca é a primeira com
esta oferta de produto
Primeira onde se veste
uma fotografia

Problema de impressão para
pequenas quantidades
Períodos de 6 a 7 semanas
para repor peças para a loja
online

Fatores Críticos de Sucesso

Design de Qualidade
Personalidade
Elegância
Ética
Ecofriendly
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Missão
(Porquê?)

Visão

Vestir uma fotografia

Vestir fotografias cónicas de lugares únicos culturais e artisticamente relevantes

(O quê?)

Valores
(Como?)

Peças Eco-friendly
Ética
Elegância

Model Canvas Business
Parceiros Chave

Fornecedores
Mídia Partner
Designers
Líder Opinão
Universidades
Centros Tecnológicos
Associações setoriais:
ATP, Seletiva Moda

Atividades Chave

Design Moda
Gestão de Clientes e
Comunicação
Gestão de Parceiros
Fornecedores
Logistica
Distribuição
Recursos Chave

Proposta de Valor

Exclusividade e
Autenticidade
Ecofriendly e
Sustentabilidade
Personalidade

Relação com o
Cliente
Publicações
Redes Sociais
Newsletters
Contacto Físico
Feiras

Segmentação

Particulares rendimento
médio alto

Canais de
Distribuição

Lojas de Museu –
Serralves, Casa da
Música, CCB, Lojas
de design de autor
e loja online

Custos de Estrutura

Fontes de Rendimento

FSE + GGF

Vendas Soluções (Acima dos 50€)

Turistas
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Missão
(Porquê?)

Visão

Vestir uma fotografia

Vestir fotografias cónicas de lugares únicos culturais e artisticamente relevantes

(O quê?)

Valores
(Como?)

Peças Eco-friendly
Ética
Elegância

Model Canvas Business
Parceiros Chave

Business of fashion
British fashion council
Fédération de la Haute
Couture et de la Mode
ATP
ANJE
Media Partner

Atividades Chave
Trade shows e
apresentações;
Produção de editoriais
look book;
Divulgação do produto
e mood da marca;
Placement;
Design, modelação
produção de moda

Proposta de
Valor

Qualidade
Design
Intemporalidade

Relação com o Cliente

Relação Direta Humana e
personalizada.
Atendimento
personalizado
Entregas personalizadas
Compra online
(atendimento idealizado
para em várias línguas).

Recursos Chave

Canais de Distribuição

Web (internet e canais
sociais)

Concept stores;
Boutiques;
Department stores

Segmentação

Rendimento médio alto SM. Feminino e Masculino
SM – Fem> 18 <60
SM2 – Masc> 25 <60

Custos de Estrutura

Fontes de Rendimento

MOD+FSE+GGF

Valores peças wholesale variam entre 150€ a 1000€

OS PRÓXIMOS PASSOS…
SWOT DO PROMOTOR
Oportunidades

Ameaças

Pontos Fortes

Pontos Fracos

SWOT DA IDEIA DE NEGÓCIO
Oportunidades
Oportunidade de ser a
primeira marca em Portugal
onde podemos vestir as
cidades como o Porto e
Lisboa.

Ameaças
Volatilidade de procura;
Risco de ser copiada.

Pontos Fortes
A Marca é a primeira com
esta oferta;
Primeira onde se veste uma
fotografia.

Pontos Fracos
Problemas de impressão
para pequenas quantidades;
Para se voltar a repor peças
para a loja online temos
períodos de 6 a 7 semanas.

OS PRÓXIMOS PASSOS…
BALANCED SCORECARD
Perspetivas

Objetivo

Métricas

Metas

Iniciativas

Financeira

Volume Negócios
Rentabilidade
Notoriedade
Reconhecimento

VN
Rentabilidade Vnd
Notoriedade

VN> x€
RV> x%
Not> x€

Identificar parceiros na produção e investidores;
Aumento da presença em mercados externos> 5 Clientes (2act.);
Implementar plano de controlo de custos de exploração;
Lançamento de linhas de produtos com maior rentabilidade.

Clientes

Captação clientes
Retenção clientes
Satisfação

Tx Captação e Retenção
Clientes
Nível Satisfação
Clientes

TxCapcli>x%/ano
Txretcli>x%
Nivelsat cli> x%

Implementar Plano de Contactos com clientes potenciais em
eventos nacionais e internacionais, e implementar Plano de
comunicação Digital;
Implementar Inquérito de satisfação de Clientes pós compra.

Processos Internos

Inovação Design Moda
Gestão clientes comunicação
Gestão rede de parceiros
Logística

Novas soluções
Pla Cont cli, parc
Pz Execução
Pz Entregas

N sol >x / an0
Pla Cont cli, parc>x% Pz
Execução> x sem
Pz Entregas <x dias

Modelação adaptada a novas tendências;
Plano de Visitas/contactos físicos;
Implementar plano de ação para dinamizar a rede de parcerias;
Implementar protocolo com empresas de logística.

Aprendizagem e
Desenvolvimento

CH> Nº
Satisfação colaboração
Aquisição hard e software

Nº Colaborador
Nível Sat Col
Har/Soft

Nº Colab> x
NSCol> x%
HS <x nov equipamento

Implementar processo de recrutamento, acolhimento e treino e
inquérito de satisfação de colaboradores e prémios;
Acompanhamento de tendências tecnológicas.

OS PRÓXIMOS PASSOS…
PLANO DE AÇÃO
Período Temporal

2022

Ações

1º T

2ºT

Capacidade de
Implementação

2023
3ºT

4ºT

1ºT

2ºT

3ºT

4ºT

Retorno de
Mercado

Contexto
Momento

Processo de
Criação de

OS PRÓXIMOS PASSOS…

Valor

Para cumprir as

PROCESSO DE NEGÓCIO “A CASA”

Visão: vestir uma fotografia icónica de lugares únicos, culturais e

expectativas dos

artisticamente relevantes.

nossos acionistas
(stakeholders)

Notoriedade e

Perspetiva

financeira

Reconhecimento

Rentabilidade

Volume de Negócios

Proposta de valor de

Proposta de valor

Proposta de valor

excelência

para a solução do

de inovação

operacional

cliente

clientes

Satisfação e
fidelização do cliente

uma experiência

satisfatória aos

Perspetiva do
cliente

Que proporcionam

Retenção de clientes

Captação de
Captação
de clientes
clientes
Gestão da

Gestão da rede

Logística e
Distribuição

Perspetiva do

de parceiros

processo

Aval Sel Forn

Gestão Clientes

/PS

Aval Sel Forn

crescimento

Sat. Colaboradores

Apresentem os
processos estratégicos

Inovação
Design

Moda

/PS

Perspetiva de
aprendizagem e

Sustentabilidade

Vamos fazer com que

Aplicação

Qualificação do

Software+Hardware

CH

os nossos colaboradores

Craft Beer 1163 Paper Modelo 5 Quinas.pdf
Paper Atlantico_ Cultura Empreendedora_02.11.2020.pdf
eBook_potenciar-o-espirito-empreendedor.pdf

Adriano Fidalgo
adrianofidalgo@astrolabio.com.pt

