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Quando falamos em empreendedorismo, estamos nos referindo aos modelos
de negócios que são construídos para
lançar uma ideia no mercado, no sentido
de gerar uma oferta de valor, premissa
básica para empreendedores que desejam ver seu negócio prosperar.
Modelos de empresas tradicionais requerem, em sua maioria, dedicação de
um profissional 100% do tempo para
que ele aconteça. Sua execução e performance são lineares. Sendo assim, para
se aumentar a produção, por exemplo,
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seria necessário multiplicar os executores. Essas empresas possuem uma estrutura já consolidada desde a sua
criação, em que as operações estão focadas em resolver
os processos usuais do dia-a-dia. Em geral, pouco ou nenhum tempo é dedicado para a reflexão e melhoria dos
processos e propostas já existentes.
Já o empreendedorismo digital adota modelos digitais
de negócio. Boa parte de seus processos são automatizados, e o seu foco principal está em entregar valor para
o seu cliente. Com profissionais treinados para oferecerem um melhor serviço, os gestores buscam desenvolver
processos que visam a melhorar cada vez mais seus processos e serviços, onde buscam realmente solucionar
algum problema e obter sucesso.

ENTENDENDO AS DIFERENÇAS
DO MODELO TRADICIONAL X DIGITAL
PROCESSOS - Nas empresas tradicionais, o foco é a resolução dos problemas usuais e a gestão diária do negócio. Já nas empresas com modelos digitais, a maioria
dos processos são automatizados e possuem o foco em
entregar valor ao cliente.
COMUNICAÇÃO - Nas empresas tradicionais, utiliza-se
muito papel e o básico digital, incluindo e-mail e redes
sociais. Já nos modelos digitais, a comunicação é multicanal. O que for mais conveniente para o cliente.
TECNOLOGIA - Nas empresas tradicionais, utiliza-se
pouca tecnologia nos processos, ou quase nenhuma. No
modelo digital, os processos são automatizados.
EXPERIÊNCIA DO CLIENTE - Nas empresas tradicionais,
a experiência é algo secundário. Os modelos digitais já
nascem com o objetivo de oferecer a melhor experiência.

CULTURA ORGANIZACIONAL - A cultura existente nas
empresas tradicionais é a de organizações já totalmente
estabelecidas, muitas passadas de geração para geração,
sempre com a mesma cultura passada ano após ano. É
muito difícil inovar, por isso é tão importante avaliar as
mudanças mercadológicas que surgem a todo momento
e abrir espaço para ouvir o time, que muitas vezes está
próximo aos anseios do cliente e podem contribuir na
criação de serviços que gerem valor ao cliente. Os negócios que nascem no modelo digital já estão totalmente
abertos a mudanças e transformam seus espaços, que
oferecem grande oferta de valor ao mercado, para seus
usuários e colaboradores.
SERVIÇO - Nas empresas tradicionais, a gestão foca na
operação para geração do serviço. Já nos modelos digitais, existe a cultura de oferecer uma solução à dor do
mercado, especializando-se em resolver este problema.
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ESTRATÉGIA - As empresas tradicionais não possuem
uma visão ampla domercado. Imitam seus concorrentes.
Já nas culturas digitais, não se lança apenas o produto/
serviço, mas busca-se também entender melhor o mercado em que as empresas e seus clientes estão inseridos, observando as metas alcançadas.
INOVAÇÃO - Empresas tradicionais geralmente foram
construídas sem um propósito claro, dificultando a inovação por não ter um direcionamento. Já o empreendimento digital nasce com uma ideia que promete ser
uma solução de mercado.

CONCLUSÃO:
Diante deste cenário, o mundo digital cresce em larga
escala. Cada vez mais imersos num contexto digital, os
empreendimentos precisam estar alinhados com o que
o mercado pede, observando o que o cliente valoriza
como entrega de valor. O mercado digital muda muito,
e rápido. Por isso, é preciso ter atenção às mudanças e
adaptar-se a elas a fim de continuar tendo destaque e
gerando valor para seu público. O que você poderá usar
de maneira útil que aprendeu até hoje, e que poderá ser
utilizado de outra forma no futuro?
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