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01
NÃO EXISTE 

“NOVO NORMAL”. 
EXISTE O AGORA.
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É um fato que não pode ser ignorado: 
a pandemia mundial da Covid-19 
reconfigurou nossa realidade, nossa 
rotina, nosso trabalho e até a forma como 
consumimos e nos relacionamos. Nunca 
falamos tanto em novos paradigmas. 

Muito se fala em novo normal ou pós-
-normal. A verdade é que eles não 
existem. Estão sendo construídos 
no agora, no hoje. O que estamos 
fazendo hoje será o arcabouço desses 
tão falados normais de amanhã. 

Um grande ciclo de inovações está 
acontecendo. E a verdade é: não há 
como ser indiferente. Pessoas, empresas 
e até países estão se reconfigurando 
para começar a construção do 
tão falado “novo normal”.

Apesar de estarmos vivendo 
em tempos críticos, temos que 
continuar. A pergunta é:

Como fazer para seguir em 
frente dadas as circunstâncias 
dessa conjuntura?
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Aqui na MJV, nós acreditamos que a crise 
tem dois lados: há risco e há inovação. 
Nosso objetivo, portanto, é estar 
disponível para todas as oportunidades, 
mas cientes de todos os riscos.

Portanto, criamos esse conteúdo para 
falarmos de como criar a musculatura 
necessária para construir esse futuro 
no presente e como estar preparado 
para o novo cenário que já está 
começando a surgir no horizonte. 
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02
O NOVO 

CENÁRIO
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A pandemia mundial da Covid-19 
trouxe mudanças inimagináveis — 
transformações que não imaginaríamos 
que pudessem acontecer em tão pouco 
tempo. Ela foi a responsável por mudar 
todas as regras de todos os jogos, foi 
um grande catalisador. Não foi somente 
o isolamento social ou a migração 
para o trabalho remoto. Tudo mudou. 

A partir dessa nova configuração 
da realidade, a pergunta passou 
a ser: como será o futuro?

Pensando no setor de Fast Moving 
Consumer Goods, notamos uma nova 
realidade causada por alguns fatores.

Os consumidores mudaram — 
e  continuam mudando a cada 
dia. Eles estão se tornando 
cada vez mais exigentes. 

O gasto médio das famílias reduziu 
drasticamente. Ao mesmo tempo, um 
maior senso de consciência sobre 
saúde coletiva foi desencadeado.
 
Transformação na forma como 
os consumidores compram 
e no que compram.
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Grande interrupção nas cadeias de 
suprimentos, linhas de fabricação e 
diferentes mercados em todo o mundo.

Uma coisa é certa (e já ouvimos 
inúmeras vezes): não vamos voltar 
para o mundo que conhecemos. 
 



9

03
O NOVO FMCG
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No contexto das marcas de bens 
de consumo e seu relacionamento 
com os clientes empresariais, o 
principal veículo para o consumidor, 
como seria esse relacionamento 
em um mundo pós-Covid? 

A verdade é que, dada a volatilidade 
e a incerteza dos tempos em que 
vivemos, ninguém realmente sabe 
exatamente o que acontecerá com 
os ecossistemas B2B e B2C. 

FMCG é um mercado B2B. Então, depende 
do pequeno varejista. Por isso, é muito 
pulverizado, vendendo muito através de 
mini mercados, padarias, restaurantes. 
Ou seja, depende de outros caminhos, 
outros negócios, para a venda. 

Com a pandemia e os impactos 
econômicos nos pequenos negócios, 
emerge uma incerteza que pode 
assombrar esse mercado:

Será que essa imensa carteira de 
pequenos negócios volta com força 
para sustentar esse modelo de 
negócio? Será que eles vão falir? 

Nasce a preocupação do segmento de 
FMCG em ajudar o pequeno varejista. 
Por outro lado, torna-se ainda mais 
urgente digitalizar-se para criar outras 
frentes de negócios e tornar-se um 
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negócio B2C - vendendo também 
diretamente para o usuário final. 

É preciso levar em consideração que, 
até agora, a estrutura do setor, por 
ser B2B, é muito grande e pesada. 
Como seria a jornada de entrega 
de pequenos pedidos — seja uma 
latinha ou 1 litro de refrigerante 
— diretamente para o cliente?

Hoje, dentro da estrutura vigente 
(B2B), entregar pedidos pequenos 
é muito caro, pois os negócios não 
contam com jornadas pensadas para o 
usuário final. Tudo gira em torno desse 
ecossistema de pequenos varejistas.

Sabemos o quanto esse cenário pode 
causar insegurança. Mas, calma! Os 
desafios não são incontornáveis. Vamos 
falar um pouco mais sobre eles a seguir.
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04
OS DESAFIOS 

DO SETOR
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Temos aqui alguns grandes 
desafios do mercado. 

Desenvolvimento last mile 

Há oportunidades enormes por trás 
desse olhar para o desenvolvimento 
last mile. Hoje, não há nada 
estruturado para essa demanda. 
É necessário criar essa nova rede 
e cadeia logística last mile.
 
O que muda/deve mudar dentro 
do setor é a abertura da frente 
last mile. Ainda assim, há uma 
série de obstáculos até que isso 
seja implementado e faça parte 
da natureza do negócio. 

Novos hábitos de consumo

Outro desafio: entender que o consumidor 
está mudando e também seus hábitos de 
consumo — entendendo em que direção 
estão indo. Ressaltamos alguns pontos 
importantes nesse sentido: 

Ingestão de alimentos mais naturais.

Sustentabilidade e qualidade.

Propósito e verdade.
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Jobs To be Done e mergulho nas 
águas profundas do comportamento 
do consumidor: a importância 
de saber antes mesmo do que 
o próprio usuário o que ele vai 
querer. E não só isso: o que ele vai 
procurar, precisar, gostar e digitar.
 
Como pensar nessa nova demanda 
de personalização sem esquecer da 
margem, do modelo fabril, da escala? 

É preciso pensar produtos para 
outros nichos (pequenos clusters, 
pequenos mercados), mas sem deixar 
de lado os objetivos de produção. 

Acredite: muitos projetos morrem 
por conta disso. Até nascem com 
potencial, mas não levam em conta 
a própria natureza do negócio, um 
modelo fabril em larga escala.

O resultado nesses casos são margens 
de lucro muito baixas — o investimento 
em planta de fábrica para sustentar 
o novo produto é muito alto para o 
retorno. A esteira de inovação acaba não 
gerando resultados muito satisfatórios. 

Se o valor da inovação não está alinhado 
com os da companhia, não faz sentido.

O que fazer para mudar esse quadro?
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Você vai precisar entender alguns pontos.

A transformação digital para o varejo. 

Como propor uma jornada logística 
que atenda o B2C (last mile) de 
maneira rentável para a companhia.
 
Os novos padrões de 
comportamento dos usuários.
 
Como obter valor da 
esteira de inovação.
 
Como será a parceria com os 
pequenos varejistas no pós-Covid-19.

Trabalho remoto  
is the new black

O home office também prejudicou o 
setor. Grande parte dos lucros vem 
dos single servers (pacotes unitários). 
Quando o usuário não está em casa, 
ele consome esses pacotes unitários. 
Porém, no modelo remoto, passa 
a escolher os pacotes família.

Por mais que o consumo dentro de 
casa tenha aumentado, a margem 
de lucro acaba sendo menor.
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Além disso, a adoção do remoto 
como modelo de trabalho (em muitos 
casos já estamos vendo isso como 
algo permanente), cria a possibilidade 
de um êxodo de cidades e uma 
produção própria de alimentos. 

Esses são mais 2 desafios 
que pintam para o setor.
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05
POR ONDE COMEÇAR:  

QUE ÁREAS DEVEM 
SER PRIORIZADAS?



18

Agora que apresentamos os 
desafios, seguimos para a parte 
prática: como resolvê-los? Nesse 
sentido, algumas áreas devem ser 
priorizadas. Vamos falar um pouco 
mais sobre cada uma delas.

Inovação não é um 
fim, é um caminho

O conceito de inovação tornou-
se bastante popular nos últimos 
anos. Ainda assim, é difícil haver 
consenso sobre seu significado 
por conta da sua pluralidade.

Aqui na MJV, acreditamos que a 
inovação deve ser um drive constante 
em qualquer empresa para gerar 
valor de maneira orgânica. Muitas 
organizações apostam na criação de 
departamentos de inovação como 
um fim, visando resultados rápidos.

Esse tipo de ação, sem um objetivo 
definido, tende a desperdiçar 
recursos. Para evitar erros de 
conceito como esses, é preciso 
fomentar a absorção dos valores 
da inovação à cultura corporativa.
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Peter Drucker define a inovação 
como “o instrumento específico 
do empreendedorismo [...] que 
dota os recursos com uma nova 
capacidade de criar riqueza”.

Já Scott Berkun, da Carnegie Mellon 
University, acredita que a “inovação é 
uma mudança positiva significativa”. 

Outro conceito bem respeitado é de 
Tim Kastelle. Para ele, a inovação 
“não é apenas ter uma ideia, mas 
executá-la de modo a criar valor”.

Para nós, a inovação é um processo 
de criação de valor e aplicação de 
novas soluções para problemas.

No contexto atual, inovar é essencial. 
Não existe outro caminho para as 
empresas que querem sobreviver 
do que se reinventar e trazer o novo 
para dentro de casa. Por quê? 

Vamos te mostrar 7 motivos:
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7 características das 
empresas inovadoras

Têm uma estratégia única e relevante.
 
Fazem da inovação um meio 
para atingir metas.
 
São líderes e exercem a 
liderança como um valor.
 
Vão além das ideias: 
implementam inovações.
 
Não têm medo de falhar — veem as 
falhas como molas propulsoras.
 
Criam e mantêm um 
ambiente de confiança.
 
Prezam pela autonomia e a incentivam.

 

Parece que ser inovador pode te ajudar 
bastante a sobreviver a uma crise 
mundial que reconfigurou todos os 
padrões, certo? 

É importante lembrar que, como os 

1

2

3

4

5

6

7
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demais departamentos, a área de 
inovação deve contar com uma equipe 
de trabalho dedicada a inovar. Ela é 
composta por profissionais escolhidos 
a dedo, que podem ser funcionários da 
empresa ou de fora dela, dependendo 
das necessidades e dos propósitos 
envolvidos.

Em um futuro próximo, todas as 
empresas serão do segmento de 
tecnologia e inovação, ao seu modo. 
É justamente por esse motivo que o 
departamento de TI precisa participar 
ativamente da concepção de novos 
produtos e serviços da empresa. É a 
TI que estuda não só a viabilidade, 
mas também a velocidade com 
que essas entregas são feitas.

Mas como fazer isso? Bem, não tem 
muito para onde correr: a tecnologia 
é parte integrante dessa virada de 
chave. Veja bem, parte integrante. É 
importante não limitar a inovação ao 
uso da tecnologia. As ferramentas 
tecnológicas são meios de chegar a 
soluções inovadoras, mas é a cultura (o 
mindset, as ideias, os testes, os erros e 
acertos) que leva à verdadeira inovação.

Vamos falar um pouco mais 
sobre TI no próximo item!
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TI

Na era digital, a TI está presente em todos 
os departamentos e incorporou novas 
habilidades no mercado de trabalho. Essa 
amálgama de skills é um dos principais 
efeitos da Transformação Digital.

Isso significa que o departamento deve 
assumir um novo papel na organização. 
Chegou o momento de pensarmos 
em uma TI bem mais estratégica. 

O conceito envolve o reposicionamento 
do departamento, aproximando os 
Chief Technology Officers (CTOs) ainda 
mais do centro da tomada de decisão. 

Além disso, também devemos considerar 
a otimização de todo o departamento 
para que se possa fazer entregas mais 
rápidas e com mais qualidade. Sem 
contar na capacidade dos profissionais de 
serem bem mais proativos, deixando para 
trás de vez o estereótipo de “área reativa”.
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Os 4 pilares da TI Estratégica

Empresas inovadoras têm uma 
estratégia única e relevante.

Inovação/Disrupção

Não são apenas os outros departamentos 
que devem incorporar novas habilidades 
em suas rotinas. Hoje, profissionais de TI 
precisam também se atentar às melhores 
práticas de inovação - e isso envolve 
a incorporação do Design Thinking e 
das metodologias ágeis no dia a dia. 

Desempenho/Manutenção

Como inovar sem perder desempenho? 
O desenvolvimento de novas aplicações 
não pode impactar na manutenção de 
toda a estrutura de funcionamento da TI. 
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A abordagem DevOps, que aproxima 
desenvolvimento e operação com 
ajuda da automação de processos 
de governança, rompe as barreiras 
entre o ambiente de operações e 
desenvolvimento, o que agiliza e melhora 
a qualidade das novas aplicações.

Cultura/Mindset

Se a TI está no coração da estratégia, 
isso significa que devemos repensar 
toda a cultura e o mindset do 
departamento. Do ponto de vista 
organizacional, é fundamental que 
a TI fortaleça sua comunicação e 
relacionamento com outras áreas, 
com processos que favoreçam a troca 
de informações e necessidades.

Por outro lado, também é fundamental 
fomentar a cultura da experimentação, 
com ambientes propícios para testes.

Planejamento/Estratégia

O departamento precisa entrar 
no centro da tomada de decisão, 
principalmente quando levamos 
em consideração os impactos da 
Transformação Digital nas demais áreas. 

https://conteudo.mjv.com.br/ebook-devops
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É a TI que deve analisar a viabilidade 
de novos projetos na organização 
e incorporar a cultura Lean 
Startup, que busca mais agilidade e 
tolerância ao erro para uma rápida 
adaptação do planejamento.

TI Operacional vs TI Estratégica

TI + Inovação 

A união entre TI e Design Thinking 
é fundamental para que o 
departamento garanta não só a 
entregabilidade de novas aplicações, 
como também o desenvolvimento 
da própria inovação em si. O olhar 
focado no usuário deve estar no 
DNA do setor a partir de agora.
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Analytics e  
Business Intelligence

Data Science é a nova menina dos olhos 
da TI, pois é a ciência que contempla 
todas as fases do tratamento dados. 
Lida com processos de captura, 
transformação, geração e análise 
de todos os dados desestruturados. 
Essa é uma das melhores entregas 
que o departamento pode oferecer 
para a tomada de decisão.

E aí vem a pergunta que mais se escuta 
quando falamos sobre dados: eles 
são, realmente, o novo petróleo?

Essa frase é do matemático 
britânico do ramo da ciência de 
dados Clive Humby. Ele disse:

“Os dados são o novo petróleo. É 
valioso, mas se não refinado, não 
pode realmente ser usado. Ele precisa 
ser transformado em gás, plástico, 
produtos químicos, etc., para criar 
uma entidade valiosa que impulsiona 
atividades lucrativas; portanto, 
os dados devem ser detalhados, 
analisados   para que tenham valor”. 

https://conteudo.mjv.com.br/webinar-desvendando-misterios-data-science
https://conteudo.mjv.com.br/webinar-desvendando-misterios-data-science
https://en.wikipedia.org/wiki/Clive_Humby
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Nós concordamos. E acreditamos 
que as empresas precisam 
acompanhar esse movimento. 
Porém, há um alerta a se fazer: 

Dados também podem ser a nova 
kryptonita. Ela mesma: a pedra 
das histórias do Super-Homem. 
É muito poderosa, mas capaz de 
enfraquecer e tornar vulnerável 
quem não a manipula corretamente.

Sim, se você não souber manipular 
seus dados, estará enfraquecido 
e fadado a perder seu ativo mais 
valioso: o cliente. E como mantê-
-lo? Com decisões alinhadas.

Business Intelligence:  
afinal, o que significa?

Muito se fala em BI no contexto de 
tomadas de decisões estratégicas. 
Certamente você já se deparou 
com esse conceito em reuniões e 
leituras corporativas. Mas vamos 
entender melhor o que ele significa 
antes de avançarmos, ok?
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Business Intelligence é o  
processo para adquirir, armazenar, 
recuperar e interpretar dados  
para se manter informado  
sobre como o negócio está 
operando e como ele se compara  
ao modo que operou no passado. 

Se você achou que a solução cai como 
uma luva no momento em que estamos 
vivenciando, está absolutamente 
certo. Uma estratégia de Business 
Intelligence — composta por soluções e 
métodos — ajuda a empresa a tomar 
melhores decisões, entendendo o 
que aconteceu e como aconteceu. 

Além disso, também orienta o 
planejamento e a execução de negócios, 
fornecendo insights e relatórios sobre 
o status das principais métricas e 
como elas estão progredindo.

Business Intelligence, por meio da 
orquestração de Big Data e do 
“garimpo” realizado com Data Mining, 
é a estratégia que proporciona aos 
gestores corporativos a possibilidade 
de tomar decisões realmente mais 
inteligentes, a partir de uma visão 
ampliada dos fenômenos e amparados 
por dados “decifrados” em tempo real.
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Usando dados para  
decisões mais alinhadas

O sucesso de uma empresa está  
ligado diretamente às decisões de 
negócios corretas. Mas como fazê- 
-las de forma objetiva e imparcial?

Como você já sabe, no transcurso de 
suas atividades, a empresa gera e 
coleta inúmeras informações. São elas 
que geram os dados necessários para 
identificar os aspectos que precisam ser 
mudados e os que devem ser mantidos.

Esses dados são o material de 
trabalho utilizado pelo processo de 
Business Intelligence. O chamado B.I. é 
justamente o processo que envolve a 
extração de informações do negócio, 
através de diversas técnicas, a fim 
de atingir uma melhora na tomada 
de decisões da corporação.

O impacto do Business Analytics

Temos uma verdade que é muito 
importante de ser dita aqui: o real 
diferencial competitivo de uma 
corporação não é o produto que ela 
vende, nem o serviço que oferece.
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O diferencial está na análise de 
dados. Os dados são a matéria- 
-prima que sustenta o seu negócio. 

É preciso aproveitar seus insumos 
para desenvolver novas ferramentas, 
processos, serviços e produtos 
para o cliente - em tempos de crise 
e de calmaria também. Esse é o 
caminho que o Business Analytics 
pretende abrir nas organizações.

Dica importante: para que os 
dados funcionem, de fato, como 
base para promover melhorias 
em uma empresa, é preciso 
implementar uma cultura 
data-driven. Isso significa 
que os dados precisam ser a 
base de tudo, influenciando 
desde a tomada de decisão 
até o desenvolvimento de 
novos serviços e produtos.

!
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Os principais desafios do setor:  
grandes obstáculos para a otimização 
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Next Steps:  
como preparar sua empresa

 
Soluções em Big Data
 
Investir em tecnologias e processos 
voltados para o Big Data é um passo 
indispensável para entrar na era dos 
dados. Dessa forma, se torna possível 
identificar soluções para problemas 
reais das companhias apenas com o 
armazenamento, processamento e 
análise desses dados. 
 
 
User centrism
 
Esse precisa entrar na sua agenda para 
ontem: criar uma cultura consumer- 
-centric. Os dados coletados devem se 
transformar em soluções práticas para 
os clientes. Esse será o norte que guiará 
as organizações nos próximos anos.
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Governança Ágil

Integrar os data scientists com os 
profissionais que detém o conhecimento 
sobre o negócio é indispensável para o 
sucesso da sua estratégia de Business 
Analytics. A Governança Ágil ajuda a 
criar essa integração ao implementar 
uma cultura de inovação. Revisão de 
processos e reforço na especialização 
são a chave para o sucesso.

Mindset Data-Driven

Para fechar, é preciso considerar a 
mudança do mindset da organização. 
As ações implementadas precisam 
ser justificadas pela análise de 
dados. Com isso, é possível otimizar 
resultados, reduzir custos e melhorar 
a eficiência de todos os processos.
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Comunicação e 
relacionamento 
 
O futuro que vem sendo desenhado 
indica que o novo normal das 
empresas será alicerçado na 
comunicação. Sim, a comunicação  
é um novo drive de valor.  
 
Todos estão olhando e respirando 
Inteligência Artificial. Os dados 
deixaram de ser um diferencial 
e passaram a fazer parte do 
mainstream. Data Science é mais 
uma etapa do processo. 
 
Nesse cenário, quem ocupa o espaço 
de diferencial estratégico são os 
conteúdos relevantes. São eles que 
proporcionam o insumo necessário 
para que seus clientes e potenciais 
clientes façam escolhas cada vez 
mais conscientes. 
 
Anota aí: é fundamental priorizar 
uma estratégia de relacionamento e 
estar disponível em diversos canais. 
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06
PLANO DE VOO: 

AJUSTANDO  
A ROTA
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As mudanças mais imediatas e 
drásticas para as corporações do setor 
de FMCG estão diretamente ligadas 
às atividades do consumidor.
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Sejam essas mudanças de comportamento 
permanentes ou temporárias, elas 
provocaram mudanças estruturais em 
todos os negócios. A fim de manter 
essas relações “simbióticas”, as marcas 
estão se esforçando para encontrar 
novas maneiras de entregar valor a seus 
clientes e apoiá--los durante a crise - 
ao mesmo tempo em que protegem as 
margens de lucro de ambos os lados 
e oferecem uma experiência geral 
excepcional para o consumidor. 

Em um mundo ideal, estamos falando 
de tratamento hiper personalizado do 
cliente, atendimento digital prioritário e 
modelos de vendas, linhas de produção 
personalizadas e logística rápida e 
rastreamento em tempo real de dados 
do consumidor de todos os ângulos.

UX e UI
O isolamento social trouxe uma série 
de modificações comportamentais - a 
maioria atrelada ao aumento vertiginoso 
no consumo de produtos e serviços 
digitais. Logo, não há outro caminho de 
atender seu cliente: é preciso repensar 
o escopo da experiência digital para 
construir uma experiência fluida e de 
valor, abrangendo inclusive o nível de 
maturidade digital de novos entrantes.
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Ninguém melhor para pensar nisso 
do que os profissionais de user 
interface (UI) e user experience (UX).

Quando nós vivenciamos processos, 
manifestamos uma inclinação de 
sentimento positiva, neutra/corriqueira 
ou negativa quando chegamos ao fim 
da jornada (leia: quando atingimos ou 
não nosso objetivo ao final da ação).

O UX estuda e molda esses processos 
para construir jornadas fluidas. O 
objetivo é que o usuário cumpra as 
ações que deseja com o mínimo 
de interrupções ou “atritos”.

O que não pode faltar?
5 passos para deixar seu cliente feliz

Tem que ser útil
Além de simples, rápido e fácil 
de entender, seu produto ou 
serviço precisa ser relevante.

Para isso, entenda:

1. Como ele se encaixa na vida  
e na rotina do seu cliente. 

2.  Como facilitar a experiência que  
ele vai ter ao utilizar seu produto  
ou serviço. 

1
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3.  Como proporcionar uma 
experiência diferenciada, que 
realmente seja útil e deixe o 
usuário feliz antes, durante 
e depois da utilização.

Entenda seu cliente
Nesse novo cenário de consumo, 
bombardear o consumidor com serviços 
e produtos que não fazem sentido para 
ele é um contrassenso. 

1. A palavra de ordem é: segmentação. 

2. Entenda quais produtos e serviços 
atendem verdadeiramente suas 
necessidades, objetivos e interesses. 

3. Alinhe sua oferta: ao personalizar, 
você torna sua oferta muito mais 
relevante. E uma oferta alinhada, 
ganha a lealdade do cliente. 

Surfe na onda do autoatendimento
Esteja adaptado ao autoatendimento. 
Cada vez mais os clientes preferem 
essa opção. E os bots são as 
principais ferramentas para isso.

Spoiler: em breve vamos 
testemunhar os primeiros bots que 
conseguirão responder às emoções 
humanas de maneira efetiva e 
convincente. Sim, a Inteligência 
Artificial vai se encarregar disso.

2

3
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Vamos repetir: seu cliente é 
seu ativo mais valioso! 

Soluções 100% digitais e user-centric 
são a prova de que mergulhar no 
universo tecnológico e inovador 
é parte crucial da estratégia para 
ganhar mercado e clientes. 

Conheça seu consumidor. Isso 
será crucial para não desperdiçar 
tempo e recursos financeiros.

Não é só de digital que vivem 
seus clientes. O futuro do setor 
caminha para um foco maior 
nas necessidades psicológicas e 
emocionais dos consumidores.

O cliente é seu ativo de maior  
valor. Portanto, preocupe- 
-se (de verdade) com ele! 
 
Acredite: isso pode incrementar 
sua receita em muitos milhões. 

4
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Repense seu papel

Repense seu papel na vida dos 
usuários e seja proativo na 
valorização dessa relação. É 
hora de replanejar e recalibrar a 
balança da Gestão de Riscos! 

Construa uma estratégia mais 
humanizada, estruturada em 
transparência e verdade. E o 
mais importante: que solucione 
os problemas do cliente - 
objetivo maior da disciplina 
UX (user experience).

Priorize soluções de User 
Experience (UX) antes que 
seja tarde demais. 

E-commerce + 
social shopping
O isolamento social colocou (quase) 
todo mundo em casa e forçou 
uma migração drástica para o 
digital. Mesmo os consumidores 
mais resistentes e que não eram 
adeptos das compras online, não 
tiveram escolha: tiveram que 
mergulhar nesse universo que 
mora na palma da nossa mão. 

5
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Com isso, o e-commerce pelas redes 
sociais e através de dispositivos 
móveis explodiu exponencialmente. 
A ativação digital bateu com 
força à porta dos varejistas!

Se você ainda não está familiarizado 
com o termo, prepare-se para ouvir 
falar muito em Social Shopping 
- ou “compras sociais”, em bom 
português. Ele refere-se à uma 
prática de comércio eletrônico 
na qual a experiência de compra 
é compartilhada com uma rede 
social de amigos e contatos. 

As negociações sociais impactam 
o processo de compra de um 
indivíduo usando redes de 
mídia social para compartilhar, 
recomendar, sugerir e comentar 
sobre produtos ou serviços. A ideia 
por trás delas é que os indivíduos 
são influenciados pelas aquisições 
e recomendações de seus amigos. 

E os varejistas, é claro, precisam 
repensar as jornadas de compra (ou 
pensar em novas!), com participação 
de redes sociais como Instagram, 
Facebook e de aplicações como 
WhatsApp para surfar nessa tendência.
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Anota aí 1: nesse contexto, é 
fundamental explorar melhor as 
redes sociais como marketplaces/
plataformas de vendas.

Os estrategistas de marketing e 
vendas do Varejo vão precisar, mais 
do que nunca, trabalhar ações de:

Remarketing: veicular anúncios 
segmentados nas redes para 
pessoas que já visitaram ou 
realizaram ações no seu website.

M-commerce: comércio por 
meio de dispositivos móveis.

Anota aí 2: o Mobile Commerce  
e os pagamentos via mobile  
são urgências!  

Grande parte das pesquisas e das 
compras online já são realizadas via 
smartphones - inclusive no Brasil. 

Anota aí 3: Super conveniência 

Um ecossistema que mistura 
estratégias omnichannel, e-commerce, 
experiências sem atrito, entregas 
e lojas super tecnológicas.
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O New Retail é um mix entre 
logística, cadeias de suprimento, 
sistemas de pagamento, automação 
e tecnologias, como a Inteligência 
Artificial. É a reunião de diferentes 
frentes de negócios para criar 
novas possibilidades de consumo.

No centro desse processo está 
a preocupação em oferecer 
maior conveniência ao usuário 
durante a jornada de compra. 
Ser user-centered é o “novo 
preto” do Varejo global.

Supply Chain
O momento pede um novo olhar 
para o futuro — preferencialmente 
de forma otimista. Pensar nele 
e em como podemos construir 
futuros bem mais desejáveis 
e alinhados com valores mais 
sensíveis que passam a fazer, cada 
vez mais, parte da nossa vida. 

Para isso, trouxemos algumas 
tendências bem relevantes quando 
a tarefa é repensar e ressignificar 
uma forma mais sustentável para as 
operações de logística e supply chain.

https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/new-retail-transforma-o-varejo/
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Economia Circular

Antes de começar a falar sobre essa 
economia mais consciente, vamos 
deixar algo bem claro: a economia 
circular não é contra o capitalismo 
nem advoga contra o lucro. Muito 
pelo contrário, há uma infinidade 
de oportunidades de negócio 
invisibilizadas pela lógica linear, que 
pensa apenas em core business 
- essa que nos trouxe até aqui. 

A força motriz dessa estrutura está na 
capacidade de gerar impacto positivo 
na sociedade e no meio ambiente, 
enquanto negócios se desenvolvem 
e lucram. Bem resumidamente, 
a economia circular vai olhar 
para a forma que produzimos, 
consumimos e descartamos. Mas 
não pense que é somente isso, o 
que nós temos aqui é um mindset, 
uma nova Revolução Industrial.

Meio ambiente 

Em média, os bens físicos que são 
consumidos têm apenas 5% da 
matéria prima utilizada para que eles 
fossem produzidos. Sim, é necessário 
20 vezes mais insumo para que 
produtos estejam prontos para as 
prateleiras. É bem óbvio o que vamos 
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falar aqui, mas é necessário: os 
recursos são finitos, e a sociedade 
está sentindo isso na pele. 

Para escoar a produção do 
mundo, os sistemas de transportes 
aéreos, marítimos e terrestres 
são sobrecarregados, gerando 
cada vez mais poluentes.

Sem contar na luta para uma 
sociedade livre da escravidão do 
plástico - mais da metade das 
embalagens de todos os produtos 
do mundo são feitas do material. 
Estima-se que até 2050, haverá mais 
plástico do que peixes nos oceanos.

Novos modelos de negócio 

A nova economia já está aí! Entender 
essa mudança é prioridade. Alguns 
spoilers do que deve ser repensado: 

A tecnologia é o epicentro. É ela 
que pode promover as disrupções 
necessárias para negócios 
assumirem a dianteira do seu 
mercado e até mesmos criarem 
novos mercados para liderarem. 
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Caminhamos para o fim das 
concorrências feudais. Grande 
parte disso graças ao GAFA 
(Google, Amazon, Facebook e 
Apple), os 4 gigantes que ditam 
as regras do mercado quando 
o assunto é tecnologia de ponta 
e mimam seus usuários com 
experiências encantadoras.

Não há como escapar da migração 
para essa nova lógica:

• Mais ecossistema e menos empresa
• Mais abundância e menos escassez
• Mais horizontal e menos vertical

A cultura ganha bastante protagonismo 
também. É ela que faz a transformação 
acontecer. Afinal, ela carrega o jeito 
da empresa fazer, quando ninguém 
está na sala olhando. Sim, isso é DNA; 
cultura só no papel não muda nada.

Vale pensar em uma régua de 
transformação que nós leva da 
economia clássica à pós-digital.

Economia Clássica: modelo 
piramidal. Ampla alta cúpula. Gestão 
mais centralizada, top-down. Mais 
linear e industrial. Muitas já são 
digitalizadas, o que não quer dizer 
que rodam no mindset digital. 
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Economia Digital: pequenas, 
enxutas, leves e inovadoras. 
Como são menores, contam com 
lideranças mais descentralizadas, 
o que proporciona muita eficiência. 
Automação e Inteligência Artificial 
alicerçam a gestão. A era das 
startups mudou bastante a cara das 
empresas e esse tipo de modelo de 
negócio não é nenhuma novidade. 

Economia Pós-digital: esse é  
o ponto de chegada da jornada  
de transformação de modelos de 
negócios, por enquanto. Aqui, temos 
empresas virtuais. Sim, elas existem  
se tem gente trabalhando; mas 
se não tem, não existem. Seu ciclo 
de vida também é diferente do 
que conhecemos: a alta cúpula 
investe durante um tempo e 
depois deixa o legado para a 
sociedade. Não há gestão, tudo 
é feito a partir de  tecnologias 
emergentes, como Blockchain.
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Design de Futuros +  
Key Account Management
Vamos começar com uma pergunta: 
e se, independentemente da 
complexidade da situação, houvesse 
uma metodologia que pudesse fornecer 
algum tipo de clareza, permitindo que 
você extraísse insights de tendências 
emergentes e do comportamento 
humano e que você pudesse aproveitar 
para adaptar sua estratégia? 

A boa notícia é que ela existe: 
Design de Futuros no contexto de 
Key Account Management. Vamos 
entender melhor como funciona!

O papel das Key Account na FMCG 

O grau em que as marcas de bens de 
consumo foram capazes de minimizar o 
impacto negativo da pandemia em seus 
negócios depende muito de onde estão 
seus caminhos até os consumidores. 

Para essas marcas, “Key Accounts” 
constituem um dos principais canais,  
de cadeias de fast-food e cinemas locais 
a varejistas e supermercados líderes. 
Em alguns casos, esses clientes podem 
contribuir com espantosos 40-80% 
da receita geral do negócio. Portanto, 
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a importância de manter esses 
relacionamentos (especialmente 
durante uma pandemia) não 
pode ser subestimada. 

Isso é indiscutivelmente ainda mais 
crítico em mercados maduros 
com alta concentração de clientes, 
onde o volume de vendas pode 
ser contabilizado por um pequeno 
punhado de contas, em oposição aos 
mercados emergentes que tendem 
a ter uma variedade mais ampla de 
contas em sua base de clientes. 

No entanto, essas relações 
são altamente estratégicas. 
Podemos descrevê-las como 
quase “simbióticas”, onde há 
uma dependência mútua para 
aumentar as margens de lucro 
e alcançar o crescimento.

No lado das marcas de bens 
de consumo, as equipes de key 
account responsáveis   por gerenciar 
essas parcerias estratégicas com 
os principais clientes têm um 
papel crítico a desempenhar para 
garantir a lucratividade e que as 
necessidades e objetivos de ambas 
as partes sejam atendidos. 
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Essa função exige um entendimento 
profundo de todos os pontos de 
contato com o cliente, canais, seu 
mercado e, sem dúvida o mais 
importante, o consumidor final. 
Os insights que essas equipes 
trazem para o negócio são cruciais: 
determinar marketing e estratégia 
de ponto de venda, promoções, 
volume, receita, lucratividade etc..

Compra e Vendas
Não é preciso dizer que a falta de 
“fisicalidade” afetou diretamente 
as equipes de vendas de campo. 
As visitas regulares ao cliente, a 
visualização de layouts de loja, 
a identificação de caminhos 
alternativos para ativação da marca 
e os relatórios para equipes internas 
para implementar novas estratégias 
deixaram de existir da noite para o dia.

Em um mundo remoto, suspeitamos 
que os conselhos executivos que 
tomam essas decisões contratuais 
podem relutar em aprovar um ativo 
ou transações pesadas em operações 
sem uma visita real ao local.
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Para os principais gerentes de 
contas, a essência é a construção 
de relacionamento com o 
cliente, trabalhando em parceria 
para garantir o crescimento 
das categorias de produtos, 
conduzindo um planejamento de 
negócios conjunto para garantir 
que haja uma correspondência 
entre objetivos mútuos. 

É claro que priorizar a segurança dos 
funcionários está em primeiro lugar, 
e o efeito remoto transformou essas 
atividades em chamadas virtuais e 
planejamento de negócios virtuais. 
Mas será que a falta de presença 
física cria barreiras para a quantidade 
de dados que podemos coletar 
para feedback para a empresa?

O fator dominante aqui não é saber 
realmente o que o futuro reserva. Até 
porque isso já era impossível em um 
cenário “normal”; quiçá no momento 
de adversidade que estamos vivendo. 

As constantes mudanças tornam 
incrivelmente desafiador conduzir 
o planejamento de negócios e 
planos de ação conjuntos com os 
clientes, especialmente quando 
ambas as partes estão focadas 
em proteger o negócio principal.
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Porém, anote aí: a inovação é 
crítica para a sobrevivência.  

Sabemos que desviar os olhos 
da bola não é uma opção. E daí 
surgem algumas perguntas: 

•  Como nos mantemos ágeis e 
relevantes para nossos clientes e 
consumidores? 

•  Em um ambiente tão volátil, 
como podemos acompanhar 
requisitos e estratégias que 
mudam tão rapidamente? 

•  Como devemos reagir 
internamente em termos de 
estrutura, construindo novos 
canais e transformando nosso 
modelo de atuação? 
 

•  De quais novos recursos, 
processos, tecnologias e sistemas 
isso pode desencadear uma 
necessidade? 
 

•  Quais devem ser as habilidades 
futuras da força de trabalho 
das contas principais nas 
quais precisamos investir?
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Embora não possamos olhar para 
uma bola de cristal e prever o futuro, 
a resposta para essas perguntas 
está em uma metodologia - que 
nós particularmente gostamos 
muito e já falamos aqui em cima 
- chamada Design de Futuros.

Vamos falar brevemente 
sobre ela nesse contexto!

Design de Futuros 

O Design de Futuros exige que 
sejamos proativos em vez de 
reativos em tempos de volatilidade 
em um mundo em rápida mudança. 
Para sermos proativos, precisamos 
antecipar o futuro criando 
estratégias construídas em torno 
de cenários futuros que considerem 
diferentes incertezas e variáveis.

Quando nos preparamos para 
o futuro, não apenas criamos 
resistência e resiliência - crescemos 
melhor e mais fortes.

Os Cenários Futuros também 
podem ser usados como estímulos 
provocativos para obter o apoio da 
liderança sênior nas discussões sobre 
os ajustes potenciais que precisam ser 
feitos nas contas principais - em um 
mundo pós-normal e pós-Covid19.

https://conteudo.mjv.com.br/ebook/future-studies
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A palavra de ordem é: colaboração! 

Não há como negar que ainda há 
uma grande incerteza no horizonte. 
Tanto para empresas FMCGs 
quanto para clientes empresariais, 
o impacto dessa falta de clareza 
fomenta a necessidade de olhar 
para o negócio da forma mais óbvia: 
lutando por sua sobrevivência. 

No entanto, nos tempos em 
que vivemos, essa resposta 
provavelmente será encontrada 
através da união de forças com 
parceiros para reinventar e 
descobrir caminhos alternativos 
para alcançar o crescimento. Nesse 
contexto, explorar novas parcerias, 
principalmente no ecossistema 
digital, e refletir possíveis cenários 
é a melhor forma de se preparar 
para o futuro - seja ele qual for.

Gestão Ágil +  
Digital Community
Nunca um desafio foi tão comum 
a tantas empresas, no mesmo 
momento: o trabalho remoto. Com 
uma pandemia mundial obrigando 
os colaboradores a ficarem em casa, 
respeitando o isolamento social, não 
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teve outro jeito a não ser arregaçar as 
mangas e encarar a Transformação 
Digital de uma vez por todas.

Mudanças trazem muitos 
questionamentos e insegurança. 

• Será que os processos vão funcionar? 

• A equipe continuará sendo produtiva? 

• É possível manter o volume de 
entregas remotamente?  

• Qual a fórmula do sucesso para 
manter colaboradores engajados? 

É possível. E é menos difícil do que 
parece ser: a força motriz de toda essa 
transição é a Gestão Ágil.  
É o mindset Ágil no gerenciamento 
de equipes remotas que possibilita 
o desenvolvimento de projetos 
mais estratégicos e a dinamização 
de processos. Essa capacidade 
de adaptação da metodologia 
torna a implementação ideal 
em cenários de incerteza.

https://www.mjvinnovation.com/pt-br/transformacao-digital/
https://www.mjvinnovation.com/pt-br/transformacao-digital/
https://www.mjvinnovation.com/pt-br/agil/


57

Benefícios: 

• Aumento de produtividade, 
performance e autonomia nas equipes

• Adaptação rápida às mudanças
• Gerenciamento horizontal
• Entregas de valor constante
• Maior agilidade na tomada de ações 

Tenha sempre em mente: trabalho 
remoto é sobre pessoas. Não é 
sobre ferramentas. As ferramentas 
servem para que você possa resolver 
um problema mais rapidamente 
e potencializar o seu trabalho.
 
O Ágil também é sobre pessoas. 
Ele possibilita a tão falada “Digital 
Community” - o engajamento do 
colaborador e a criação de um 
sentimento de comunidade.

3 passos para criar a sua 
Digital Community: 

Motivar e manter  
colaboradores comprometidos

Esse é um desafio para a maioria das 
corporações: não estar perto fisicamente 
acaba provocando um afastamento 
entre os colaboradores. O Ágil vai ajudar 
muito na virada de chave necessária, 

1
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ao percebermos que o fato de não 
estarmos conectados fisicamente 
não é impeditivo para uma entrega 
de qualidade. Pelo contrário.  
A interação física constante não é 
mais um fator fundamental para o 
sucesso de um processo ou projeto. 
Mais do que nunca, entram em 
cenas as estruturas distribuídas, 
descentralizadas e remotas.

Fortalecer os vínculos dos 
funcionários com a verdade 
da sua empresa

É muito importante que os valores 
da corporação estejam sempre 
alinhados com seus colaboradores. 
Isso faz com que eles trabalhem com 
mais segurança e com mais certeza 
do que estão fazendo. O propósito 
precisa pulsar em tudo que envolve 
as demandas que precisam ser 
entregues. 
 

Fazer história e não contar histórias

Hoje, vivemos um momento em que as 
relações interpessoais estão distantes 
fisicamente, mas podem se aproximar 
virtualmente. Vamos trazer um exemplo 
nosso, da própria MJV. Nosso time 
de Marketing roda dentro do Ágil e 

2

3
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a comunicação e a troca entre a 
equipe ocorrem o tempo todo.

O pulo do gato? Ferramentas 
colaborativas e grupos de WhatsApp 
nunca foram tão importantes 
como estão sendo nesse momento. 
A tecnologia ajuda - e muito! - 
para encurtar essa distância.

Indústria 4.0:  
as fábricas inteligentes
A Quarta Revolução Industrial 
é o fenômeno da adoção de 
ferramentas, recursos e serviços 
tecnológicos inovadores para 
otimizar a gestão dos mais 
variados aspectos industriais. 

Isso inclui desde o design até 
a automação de processos de 
manufatura, passando pela 
cadeia de fornecimento, entre 
outros aspectos do cotidiano 
operacional e administrativo.

Não há dúvidas que as fábricas 
inteligentes possibilitam uma 
enorme redução de custos aliada, 
ainda, à ascensão da eficiência.

Quando o assunto são as fábricas, 
há a urgência pela indústria 
4.0 (as fábricas inteligentes). 
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Vale lembrar que é um modelo 
fabril e que estamos falando 
de um segmento que conta 
com enormes plantas fabris. 

Portanto, será que o mercado 
está maduro para rodar esse 
modelo sem contato humano? 
Antes de embarcar nesse caminho 
sem volta, é necessário aculturar 
esse modelo contactless.

Um bom início é a automação 
dos processos mais simples, que 
gerem menos riscos à produção. 

Especialistas apontam 4 grandes 
forças que impulsionam o movimento:

1. Crescimento surpreendente do 
volume de dados (Big Data). 

2. Surgimento de ferramentas, 
recursos e métodos para análise  
de dados. 

3. As inovadoras possibilidades de 
interação homem-máquina. 

4. Aprimoramentos da 
transferência de instruções 
digitais para o mundo físico.

Perceba que não se trata 
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simplesmente de implementar 
ferramentas para automatizar 
os processos de negócios. É algo 
muito mais profundo e superior 
à simples automatização.

Dados + Indústria 4.0

Fábricas direcionadas por 
dados: essa é a Indústria 4.0. 

O caminho é:

• Investir em tecnologia para aumentar 
produtividade. 

• Reduzir custos de manutenção de 
equipamentos e consumo de energia.

Você deve estar se perguntando o que 
justifica esse investimento todo? O 
aumento da eficiência do trabalho. 

A Internet das Coisas se torna 
fundamental para garantir a habilidade 
dos sistemas ciber-físicos (suporte 
de peças, estações de montagem e 
produtos), das pessoas e das fábricas 
inteligentes se comunicarem entre si. 

Ela possibilita, com todos os dados 
coletados, a melhoria dos processos  
e tomadas de decisão em momentos- 
-chave, como esse que vivemos agora.

https://conteudo.mjv.com.br/ebook/internet-das-coisas-conectividade-analise-de-dados?_ga=2.228187669.945844183.1586807878-1397034896.1546904508
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LGPD +  
Privacy by Design
Já falamos aqui que, para consumir 
dados e tirar insights valiosos, é preciso 
saber tratá-los da forma adequada: 
com segurança, garantindo a 
privacidade e dentro da Lei Geral 
de Proteção de Dados (LGPD).

Sim, a LGPD veio para ficar e 
não tem para onde correr: é um 
movimento atual no mercado. Em 
todos os setores do mercado. 

A partir do momento que as 
informações dos clientes podem 
ser compartilhadas, é preciso um 
protocolo de segurança para que 
esses dados sejam transportados 
sem causar prejuízo ao usuário.

Sim, as corporações FMCG também 
precisam estar atentas a isso: LGPD e 
regulamentação. As duas juntas vão 
garantir a acessibilidade e a segurança 
sistêmica que vão resguardar os 
dois lados: o cliente e a empresa.

Garantir padronização, 
interoperabilidade, 
acessibilidade e a segurança 
sistêmica é fundamental.
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Não precisamos nem falar que 
essa troca de dados somente pode 
ocorrer de acordo com a vontade 
e autorização do cliente, né? 

Veja: o principal não é a multa - e 
sim a quebra de confiabilidade 
com cliente/consumidor que, na 
maioria das vezes, irrecuperável.

Dentro desse contexto, a nossa dica 
é Privacy by Design. Vamos explicar 
o que é isso e como pode te ajudar a 
economizar tempo e dinheiro. 
 

Privacy by Design

Esse conceito versa diretamente 
sobre integrar a privacidade à 
criação e operação de novos 
dispositivos, sistemas de TI, 
infraestrutura de rede e até 
políticas corporativas. 

O desenvolvimento e a integração 
de soluções de privacidade nas fases 
iniciais de um projeto identificam 
possíveis problemas cedo, evitando 
alto investimento de recursos e 
esforços e perda de time-to-market. 

Qualquer ação que uma empresa 
realize que envolva o processamento 
de dados pessoais deve ser realizada 
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com a proteção e a privacidade 
dos dados em cada passo. 

Lembre-se: qualquer departamento 
que processe dados pessoais 
deve garantir que a privacidade 
seja incorporada ao sistema 
durante todo o ciclo de vida 
do sistema ou processo.

Leve para a sua agenda o Privacy 
by Design: pensar em privacidade 
de dados na concepção de 
processos, produtos e serviços.
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07
UM NOVO  

CENÁRIO B2B
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Em todo o ecossistema B2B, as 
empresas menores ou aquelas que 
dependiam da presença física do 
consumidor para operar podem 
não resistir à tempestade COVID. 

Globalmente, já estamos testemunhando 
uma tendência de empresas maiores 
adquirirem participantes menores 
para ganhar escala ou absorver 
novas categorias ou capacidades. 

A frase de Einstein “no meio de cada 
crise, existe uma grande oportunidade” 
não poderia ser mais relevante. No clima 
atual, é, portanto, justo prever que a 
Covid-19 pode atuar como um catalisador 
para futuras fusões e aquisições. 

Este cenário dá lugar a um cenário mais 
centralizado, com uma mudança em 
direção a uma maior concentração de 
clientes e, consequentemente, esses 
relacionamentos “simbióticos”. Alguns 
podem argumentar que a natureza de 
tais relacionamentos apresenta alto 
risco, especialmente em um contexto 
de varejo onde vemos um forte 
crescimento de marcas próprias de 
supermercados competindo com marcas 
de bens de consumo conhecidas. 

Como forma de mitigar riscos, o que 
vemos é um investimento crescente 
em estratégias D2C das marcas, 
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alavancando o digital para abrir 
novos caminhos ao consumidor. 

Estamos vendo novos modelos de 
negócios e parcerias emergirem em 
todo o ecossistema de FMCG em uma 
tentativa de atender às demandas em 
rápida mudança dos consumidores.
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08
PARA O FUTURO:  

MOTORES DE 
MUDANÇA
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Os impactos da pandemia, o largo 
avanço tecnológico, as questões 
ambientais somadas às mudanças no 
comportamento do consumidor são 
drivers que apontam para a urgência 
da transformação digital nas FMCGs. 

Vamos conferir quais são os motores 
de mudança que estão causando a 
disrupção no mercado de FMCG.

Impressora 3D 

As impressoras 3D prometem, já nos 
próximos anos, imprimir mais de 30 
materiais diferentes - inclusive comida.

Entender o que o consumidor vai 
escolher comprar pronto no mercado, o 
que irá produzir em casa e o que ele vai 
preferir imprimir é o passo número 1 para 
se alinhar ao potencial de mudanças que 
a impressora 3D carrega em si. 
  
 
Comida
 
O desenvolvimento de comida em 
laboratório, como é o caso da proteína 
(vegetal e animal), está cada vez 
mais próximo da vida dos usuários. 
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Há um cenário que começa a se 
mostrar:  hoje, o gado é caro e 
a produção de proteína animal 
gera bastante poluição. 

Dessa forma, a alimentação mais 
sustentável ganha força. A diminuição 
do consumo de  carne de animais 
- por conta até da facilitação de 
pandemias - ganha cada vez mais 
adeptos e faz cada vez mais sentido. 
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09
VAMOS  

PLANEJAR  
2021!
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A verdade é que 2021 já está batendo 
na porta. Queremos acreditar que será 
um horizonte muito mais promissor do 
que 2020. Mas, para isso, precisamos 
estar preparados. Sabemos que 
construir esse novo normal é um 
desafio muito grande. Pode ser que 
não seja fácil, mas é possível.

O momento de criar musculatura 
é agora. Zygmunt Bauman chama 
esse trânsito que vivemos de tempos 
de interregno. Estamos entre o que 
não é mais e o que não é ainda. O 
modelo velho já não nos serve mais 
e o novo ainda não está pronto.

Com um mundo de possibilidades 
a serem exploradas, o New FMCG 
não será um modelo fechado, e 
sim algo que vai evoluir de forma 
fluida, gradual e incremental de 
acordo com as mudanças constantes 
que estamos vivenciando. 

Fique atento aos próximos 
movimentos dos grandes varejistas, 
que prometem movimentar bastante 
o mercado nos próximos anos 
e transformar profundamente 
a forma como consumimos. 
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A dica é: pensar na tríade tecnologia, 
performance comercial e 
relacionamento. E acompanhar 
as ferramentas, os métodos e as 
práticas para potencializá-los. 

E fique tranquilo! Acreditamos que 
muitas coisas vão mudar para melhor 
dentro desse cenário de caos e 
colapso. Para isso, são necessárias 
disciplina e resiliência para sustentar 
essas transições até que estejamos 
totalmente adaptados.  

Aproveitamos para deixar aqui 
um convite. Vamos construir 
juntos o novo normal? Antes 
que construam para nós.
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Sobre a MJV:
people transforming business

Durante mais de 20 anos, a MJV 
Technology & Innovation tem ajudado 
a influenciar a inovação e resolver os 
desafios de negócios com algumas 
das maiores empresas do mundo. 
Com escritórios na Europa, nos 
Estados Unidos e na América Latina, 
a consultoria conta com uma equipe 
multidisciplinar, composta por mais 
de 700 profissionais divididos entre 
designers, engenheiros, antropólogos, 
cientistas de dados, desenvolvedores, 
empreendedores e muito mais. 
Acreditamos no trabalho colaborativo 
e aplicamos o Design Thinking e a 
Metodologia Ágil como um guia para 
todos os projetos que desenvolvemos.

Mauricio Vianna
CEO, PhD
mvianna@mjvinnovation.com

Ysmar Vianna
Chairman, PhD
yvianna@mjvinnovation.com



A MJV é composta por quatro pilares, 
estruturados em completa sinergia:

Inovação em Negócios
Desenvolvimento e implementação 
de soluções inovadoras para reduzir 
custos, aumentar lucros e gerar 
novos modelos de negócios.

Consultoria em Tecnologia 
Desenvolvimento e implementação de 
serviços personalizados de Business 
Intelligence (BI), TI e Internet das Coisas 
(Internet of Things).

Estratégia Digital
Desenvolvimento e implementação de 
estratégia corporativa e experiência 
do usuário de forma que o “ser 
digital” e o “pensar digital” se tornem 
intrínsecos ao modelo de negócio.

Outsourcing de Perfis Profissionais 
Alocação de profissionais de UX, 
UI, Marketing e TI contando com 
o apoio total da MJV no que diz 
respeito ao trabalho realizado 
e controle de qualidade.
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