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Idear novos modelos de negocio é unha práctica habitual nas grandes empresas máis innovadoras. O modelo Doblin, froito da análise de máis de 2.000 casos de éxito a nivel mundial, 

facilita que as pemes aproveiten as mellores prácticas e as apliquen de xeito práctico e eficiente.

Accede ao modelo completo con todos os elementos detallados en cada bloque.

COMO CONSTRUÍR UN MODELO DE NEGOCIO INNOVADOR

10 elementos para explorar e combinar

CONFIGURACIÓN OFERTA EXPERIENCIA 

Procesos máis internos da peme e do seu sistema de negocio Produtos ou servizos no mercado Elementos que determinan a interacción da clientela coa peme e os seus produtos e servizos

EMPRESA CLIENTELA

A forma na que a 
empresa xera beneficios.

Netflix transformou a 
industria de aluguer de 
vídeos implementando 
o seu modelo de 
subscrición. 

Aliñamento entre o 
talento e os activos da 
peme.

A empresa de 
alimentación Whole 
Foods puxo en marcha 
un robusto sistema de 
retroalimentación 
interna entre equipos. 

Conexións con outros 
para crear valor.

A téxtil Target 
colabora con 
deseñadores/as 
externos de renome 
para diferenciarse. 

Métodos e operacións 
para realizar o traballo 
diario.

Zara desenvolveu un 
sistema loxístico que 
lle permite levar unha 
prenda da mesa de 
deseño ás tendas en 
témpo récord. 

Características e 
funcionalidades 
distintivas.

Os accesorios 
domésticos de OXO 
Good Grips teñen 
prezos elevados pero o 
seu deseño universal 
permítelle fidelizar 
clientes leais.

Servizos e 
complementos que 
incrementan o valor 
percibido do produto.

Nike ofrece valor 
engadido a través de 
Nike+, un sensor que 
permite conectar as 
zapatillas ao móbil 
para monitorizar o 
rendemento deportivo.

Modelo de asistencia 
ao/á cliente/a 
relacionado coa 
experiencia de compra.

A empresa de zapatos 
Zappos conta cunha 
ampla rede de axentes 
de soporte 
personalizado á 
clientela e ofrece ata 
un ano de prazo de 
devolución.

Proxección dos valores 
da peme para conectar 
coa clientela.

A compañía aérea 
Virgin extende a súa 
marca a outros 
sectores como o das 
bebidas sen alcohol e 
as viaxes espaciais.

A forma na que os 
produtos e servizos 
chegan ao mercado.

Nespresso decidiu 
vender os seus 
produtos só en 
boutiques da marca e a 
través da súa páxina 
web para asegurar un 
contacto directo coa 
clientela.

A maneira na que a 
peme interconecta e 
establece vínculos 
emocionais cos 
seus/súas 
compradores/as.

Nintendo deseñou a 
súa Wii para que a 
experiencia se basee 
máis nas interaccións 
na sala que na 
pantalla. 

Como se usa?

Realizade un prototipo con cada 
un e testádeo con clientes reais 
ata lograr un resultado 
satisfactorio que se poida 
implementar como modelo 
innovador para a peme.

Organiza un taller participativo no que todos e todas colaboredes para: 
Selecciona os membros do equipo 
da peme que queres implicar no 
proceso e comparte con eles o 
modelo Doblin     para que se 
familiaricen con el.

MODELO DE
GANANCIAS

REDE ESTRUTURA PROCESO RENDEMENTO
DE PRODUTO

SISTEMA DE
PRODUTO

SERVIZO MARCA CANLE COMPROMISO
COA CLIENTELA

1. 2. 3. Identificar os 
compoñentes do modelo 
de negocio actual en cada 
unha das dez columnas 
dos tres bloques.

Facer variacións para construír 
novos modelos quitando un 
compoñente, cambiándoo por outro 
e/ou engadindo un novo, sempre 
dentro dunha mesma columna.

Seleccionar os modelos 
de negocio resultantes 
que teñan maior 
potencial de éxito.

https://doblin.com/dist/images/uploads/TenTypesInnovation.pdf
https://doblin.com/dist/images/uploads/TenTypesInnovation.pdf


Accede a todos 
os cadernos para 
saber máis sobre 
innovación.

Coñece as historias de 
éxito de innovación 
protagonizadas por 
pemes galegas.

Contacta con nós para poñer en marcha 
o voso propio proceso innovador.

Programa de impulso á
innovación nas pemes 
Axencia Galega de Innovación

981 957 008

servizos.gain@xunta.gal

Rúa Airas Nunes s/n

15702 – Santiago de Compostela

http://gain.xunta.gal

AMAZON
Amazon logrou un crecemento exponencial grazas a un modelo de negocio no que a 
proposta de valor se sustenta principalmente nunha entrega moi rápida, prezos baixos e 
unha gran variedade de produtos. Ao seu liderado contribúen tamén unha cadea loxística 
sen precedentes e a atención ao cliente en tempo récord.

INDITEX
O servizo ao cliente é tamén un dos eixes do modelo de innovación de Inditex, que nos 
últimos anos innovou coa posta en marcha de probadores interactivos, caixas rápidas de 
pagamento e a mellora da experiencia de compra mediante a tecnoloxía de identificación 
de produtos por radiofrecuencia. 

GRUPO ON  
En 2011, varias pemes do sector das instalacións de 
seguridade privada decidiron aliarse como resposta 
á crise económica que ameazaba a súa supervivencia. 
Mediante un novo modelo de colaboración 
interempresarial naceu Grupo On, unha sociedade 
multicompartida baseada nas sinerxías e na que 
cada empresa conserva a súa personalidade.

AEROCAMARAS  
Aerocamaras puxo en marcha un 
modelo flexible de contratación no 
que o cliente pode elixir entre 
subcontratar os servizos da empresa 
ou alugar os seus drons, un paquete 
completo que inclúe a formación e os 
trámites de xestión aeronáutica para 
os permisos de voo.

ELAS, EMPRESAS GRANDES E PEQUENAS,
XA O PUXERON EN PRÁCTICA
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