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01
BOAS VINDAS À 

NOVA ERA!
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Não tem para onde correr: precisamos 
dar as boas vindas à nova era. Uma 
era de mudanças, de transformações 
rápidas e intensas. A expressão “do 
dia para a noite” passou a designar 
algo que demanda muito tempo. 

Tudo está, de fato, se transformando. 
Só que natureza dos impactos que 
essa transição apresenta é também 
algo bem novo para a gente. Pois é, as 
soluções que costumavam ser usadas 
para resolver nosso velhos desafios, não 
resolvem esses que aparecem agora.

> Os esotéricos dirão que é a Era de 
Aquário
> Alguns vão apostar que a economia 
consciente vai, enfim, chegar, dando 
protagonismo aos valores mais 
sensíveis e mais humanos
> Tecnológicos arriscarão que essa é só 
mais uma faceta da Era Digital, talvez 
o ciclo 2 da Transformação Digital
> Os mais resistentes vão chamar de 
crise, com certeza

Independente da nomenclatura, fica 
claro que o modelo que usamos 
até agora não se mostra a melhor 
escolha para essa Era de Mudanças.
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A verdade é que tudo muda, a cada 
segundo. Enquanto você lê essa frase 
certamente um grupo de jovens 
já encontrou uma solução para 
um problema que nem sabíamos 
que existia no Vale do Silício - ou 
melhor, no remoto Vale do Silício. 

O tão falado novo normal nem é mais tão 
novo assim. E veio para ficar. Empresas, 
setores, países e pessoas terão que se 
adaptar para sobreviver. Essa é a hora
de reavaliar as soluções para bater as 
metas definidas para 2021. Começar a 
desenhar um plano de ação realmente 
alinhado ao momento que vivemos.

O novo muitas vezes assombra. 
Mas, calma! Existem muitas 
possibilidades e oportunidades nesse 
futuro que chegou com tudo. 

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. Não é 
fácil, mas também não é impossível.

A palavra de ordem é colaboração. 
Mais do que nunca, precisamos trocar, 
absorver, incorporar e estar aberto 



6©MJV Technology & Innovation 2020 All Rights Reserved

ao novo. O velho já não serve mais 
e a única forma de construirmos 
esse novo é trabalhando juntos. E 
isso é urgente. Precisamos fazê-lo… 
antes que alguém faça por nós.

Por isso, trouxemos esse conteúdo com 
os dois lados da moeda: os desafios a 
serem enfrentados e as oportunidades 
quentes que podem surgir. Já comece 
anotando aí algumas palavras-chaves 
fundamentais nesse processo:

Adaptabilidade | Flexibilidade
Resiliência | Agilidade

E onde elas vão nos levar? Velocidade 
no aprendizado e na tomada de 
decisão. Para sobreviver, é preciso 
desenvolver a habilidade de se 
adaptar rápida e eficientemente a 
todas as formas de mudanças. 

Vamos conversar sobre isso ao 
longo de todo esse material. Pegue 
seu café, sente-se confortavelmente 
e abra a cabeça para tudo que 
vamos trazer por aqui. Boa leitura!
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02
POR ONDE 

COMEÇAR? 
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Falamos em adaptabilidade. Sabemos 
o quanto estar adaptado é importante, 
porém pode ser um processo bem difícil. 

Dessa forma, acreditamos que o 
melhor caminho a ser trilhado é 
começar com um passo a passo para 
fazer uma transição lenta e gradual, 
porém efetiva. Confira as frentes de 
adaptabilidade que preparamos. 

Lembrando que, aqui, elegemos uma 
ordem. Mas você pode - e deve! - 
pensar de acordo com as necessidades 
e prioridades da sua organização. 
Só tenha em mente que o seu novo 
planejamento estratégico começará a 
ser traçado daqui. Portanto, fique atento!

 
9 passos para a 
adaptabilidade
Nesse momento, precisamos 
encarar a realidade de frente: 

existe uma condição externa que 
faz com que a adaptação seja 
fundamental para sobrevivência.
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Mas isso não quer dizer que 
você não possa aproveitar esse 
cenário para reestruturar seus 
planos e metas e replanejar sua 
estratégia para o ano que vem. 

Ou seja, de um movimento forçado,
a melhor estratégia é partir para um 
movimento intencional. Acredite: há um 
mundo de possibilidades nesse lugar. 

Você só precisa tomar as rédeas 
do processo de adaptação. Mas 
como fazer isso? Vamos lá!

ACEITAR O NOVO

O velho já não funciona mais. E o 
novo ainda está em construção. 
Logo, o caminho mais fácil é 
aceitar que tudo será diferente e se 
adaptar a essa nova realidade. 

Nessa transição, é importante 
estar disposto a redefinir muitas 
coisas. Isso vai impactar desde a 
estratégia da sua empresa até o 
engajamento dos colaboradores. 

1
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HORA DE APRENDER

Novos skills, novas habilidades, 
novas possibilidades. Existem 
muitas oportunidades nesse 
novo normal e é importante estar 
disposto a se reenquadrar. 

Veja: não estamos falando somente 
para profissionais. É claro que os 
colaboradores vão ter que encarar 
essa transformação. Porém, 
as empresas não ficam atrás. 
Produtos, serviços, posicionamento, 
estratégia,... tudo pode mudar. 

Estar aberto ao aprendizado é 
fundamental nessa transição.

 
SEJA CRIATIVO

No mundo corporativo, você sabe, 
ganha quem chega primeiro. 

Na corrida frenética pelo coração 
(e pelo dinheiro) do cliente, quem 
oferecer primeiro uma solução 
matadora que resolva o problema 
do usuário, bingo! Ganhou. 

É claro que esse caminho inclui 
muitas variáveis - como pesquisas, 

2

3
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dados, estratégia de UX, obsessão pelo 
consumidor -, mas ser inovador pode ser 
um diferencial e tanto para sair na frente.

E aqui fica um recado especial para 
as corporações: os problemas estão 
esperando soluções criativas, inovadoras 
e “fora da caixa”. Não é hora de ter medo 
de embarcar nessas ideias, combinado?

  
A NOVA LIDERANÇA

O papel da nova liderança é propor 
ações que proporcionem produtividade 
e guiem o time rumo a um objetivo 
comum. A liderança é horizontal, 
desenvolvendo a equipe para que ela 
tome decisões de forma ágil e eficiente. 

Mas como fazer isso? Alguns pontos são 
fundamentais para essa virada de chave.

> Segundo uma série de pesquisas, 
a solidão e a colaboração são 
apontadas como os maiores desafios da 
Transformação Remota. Esteja atento à 
saúde mental dos seus colaboradores.
> Abra mão do velho para o novo 
chegar: microgerenciamento, 
desconfiança e restrição de 
liberdade não têm mais espaço. 

4
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> Fortaleça os vínculos dos funcionários 
com a verdade da empresa. 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.

> Comunicação em primeiro lugar. De 
acordo com as Metodologias Ágeis, a 
comunicação e a troca entre a equipe 
precisam ocorrer 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. 

SENSO DE PERTENCIMENTO: AS 
CHAMADAS DIGITAL COMMUNITIES

Em um mundo de constantes mudanças, 
as empresas precisam bem mais do que 
envolver seus funcionários fisicamente, 
mas virtualmente também. Há o desafio 
de encontrar novas maneiras de 
envolver os funcionários e permitir 
uma cultura de colaboração.

5

!
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Nós já estamos atendendo clientes 
e parceiros na construção de 
engajamento em redes sociais, criando 
uma estratégia de conteúdo a ser 
entregue por diferentes canais.

O resultado? 

• Fortalecimento do sentimento 
de pertencimento 
• Mais transparência: colaborador 
mais informado e envolvido com 
os conteúdos da empresa
• Mais colaboração e 
cocriação em tempo real 
• Facilitação de novas maneiras 
de trabalhar,como equipes 
em rede e multifuncionais 

Uma força de trabalho mais engajada, 
colaborativa e aberta ao aprendizado 
por meio de canais formais e informais. 

NOVOS PROCESSOS

Novos tempos pedem novos processos 
também.  O cafezinho e o aperto de mão 
não fazem mais parte desse momento. 

Mas isso não quer dizer que o 
relacionamento com o cliente acabou. 

6
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É necessário ressignificar esses 
micro-momentos, tão importantes 
para fechar o negócio. 

Há um ecossistema enorme de 
ferramentas capazes de promover 
essa proximidade - mesmo em 
um ambiente 100% digital.

 
CONFIANÇA

Crises. Indisponibilidade de informações. 
Comunicação fria. Falta de interações 
digitais. Fraudes. Boom das redes sociais.
 
Esses são apenas alguns dos 
responsáveis pelos danos causados à 
reputação de uma série de instituições. 
É o famoso telhado de vidro. 

Em um ambiente 100% digital, vemos 
uma potencialização desses problemas.
  
Construir credibilidade é um importante 
passo para estar na frente nesse mundo 
remoto e digital. Ser transparente é 
a única saída - comprometa-se com 
o acesso à informação e lembre-
se que ela deve ser clara sempre.
 

7
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COMUNICAÇÃO

“Boas histórias geram drivers de valor, 
e esses drivers é que são avaliados 
pelos investidores”. 
– Aswath Damodaran, professor de finanças da Stern 
School of Business, na Universidade de New York. 

Em um mundo digital e centrado no 
usuário, o conteúdo é rei e seu objetivo 
é justamente engajar e comunicar. 
Spoiler: a transparência é assunto
sério. 

É crucial produzir conteúdos relevantes, 
assim seus consumidores terão 
condições de fazer escolhas cada 
vez mais conscientes em relação a 
qualquer produto ou serviço. Priorize 
sua estratégia de relacionamento. 
Esteja disponível em diversos canais.

Lembre-se: uma boa estratégia 
de comunicação inspira, engaja e 
desenvolve seus colaboradores.
 

8
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USER EXPERIENCE - UX, 
PARA OS ÍNTIMOS

O objetivo do UX é criar uma experiência 
focada no usuário, adaptando 
processos, produtos e serviços às suas 
necessidades e demandas, criando 
uma jornada personalizada do cliente. 

Há um tempo, os consumidores exigem 
mais das marcas em troca do seu 
coração (e do seu bolso, claro!). Produtos 
e serviços sozinhos não são suficientes 
para desenvolver um negócio lucrativo 
e sustentável durante muito tempo.

O motivo disso está exatamente em 
quatro letras: GAFA. O modelo nada 
mais é do que o efeito causado na 
sociedade pelo grupo Google, Amazon, 
Facebook e Apple. Os quatro gigantes da 
tecnologia acostumaram seus usuários a 
conseguirem qualquer coisa com apenas 
um clique na tela de um smartphone. 

O nosso presente já se desenhava lá no 
passado: entender o perfil consumidor 
para propor ações mais alinhadas e 
não desperdiçar tempo e dinheiro.  
 

9
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ACREDITE:

É nos momentos 
difíceis, de mudanças 

e de crises, que 
surgem as empresas 
– e os profissionais 
– que vão realmente 

mudar o jogo. 
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03
DORES E 

SOLUÇÕES DA 
ADAPTAÇÃO
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Para mergulhar de cabeça nas 
novas necessidades do mercado 
(e do mundo), separamos algumas 
dores que temos observado em 
nossa vivência como consultoria. 

Nosso objetivo é trazer, também, 
algumas soluções que o guiem 
nesse momento de mudanças. 

Nosso time foi fundo para encontrar 
oportunidades escondidas nesse 
novo paradigma que toma forma. 

Como resultado, esperamos que as 
incertezas façam mais sentido por aí. E 
você esteja pronto para construir futuros 
mais promissores para o seu negócio.

Mas, lembre-se, não é preciso 
medo da mudança. Toda crise 
abriga grandes oportunidades.

Corte de colaboradores
Infelizmente, esse foi um desdobramento 
da crise. Muitas empresas tiveram 
que fazer cortes de gastos e o 
escopo de alguns profissionais 
acabou ficando defasado com a 
migração para o home office.
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Essa é uma das principais dores em 
todas as empresas do mundo. O corte da 
mão de obra pode impactar em vários 
setores e o medo de que a produtividade 
seja comprometida é bem grande. 

Sabemos que essa situação incomoda 
um bocado, mas é preciso encarar 
de frente e pensar em soluções para 
seus impactos. Crise e desemprego 
são, hoje, fantasmas que assombram 
a grande maioria dos negócios.  

COMO RESOLVER?

> Esteira de inovação
Para lidar com isso, é preciso trazer 
sua esteira de inovação para o centro 
da estratégia, olhar para ela sem 
nenhum romantismo. Lembre-se: não 
há espaço para inovar por inovar. 

Hoje, as estratégias de inovação 
precisam gerar eficiência operacional, 
novos produtos mais baratos - mas 
com qualidade de ponta. Afinal, 
baixando os custos se abre uma porta 
para alcançar novos mercados. 

É preciso pensar produtos e soluções 
para novos nichos, mas sem deixar de 
lado os objetivos - e custos - do negócio. 
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Muitos projetos morrem por conta 
dessa falta de alinhamento com o 
core business. Eles até tem potencial 
de sair do papel, mas não levam em 
conta a própria natureza do negócio.

O resultado, nesses casos, são margens 
de lucro muito baixas para sustentar 
o novo produto, solução ou processo. 
A esteira de inovação acaba não 
gerando resultados muito satisfatórios. 

O valor da inovação para companhia 
está no alinhamento que as propostas 
têm com os objetivos de negócio. 

Dica de ouro: o Design Thinking 
pode ser o primeiro passo rumo à 
esteira de inovação eficiente! 

> Ajuste no escopo
Como falamos aqui em cima, ser criativo 
e mergulhar em novas soluções é 
fundamental para sobreviver às mudanças 
constantes do tão falado novo normal.

Nesse cenário, será preciso reavaliar os 
escopos de trabalho e reajustá-los de 
acordo com as necessidades atuais da 
companhia. Essa avaliação é urgente. Não 
dá para esperar o ano virar para começar, 
ok? Essa você pode começar hoje.

https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/design-thinking-digital?_ga=2.244971717.1911040873.1600087155-1397034896.1546904508
https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/design-thinking-digital?_ga=2.244971717.1911040873.1600087155-1397034896.1546904508
https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/design-thinking-digital?_ga=2.244971717.1911040873.1600087155-1397034896.1546904508
https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/design-thinking-digital?_ga=2.244971717.1911040873.1600087155-1397034896.1546904508
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Dica de ouro: Um trabalho em conjunto 
entre os setores de RH e DP, para 
avaliar as equipes, pode encontrar gaps 
que possam ser preenchidos com os 
colaboradores que já são prata da casa. 

Outra grande oportunidade é seguir 
com o plano de carreira. Sim, são 
em momentos como esse que 
funcionários júniors se tornam plenos. 
E brilham bastante nesse lugar!

> Metodologias Ágeis
Equipes autogerenciáveis, entregas 
de valor constante, eficiência em 
ambientes de adaptabilidades, 
instabilidades e constantes mudanças. 

Esse combo possibilita que seu time gaste 
muito menos tempo fazendo a gestão 
e muito mais tempo executando. Dá até 
para sentir o cheirinho da agilidade no ar. 

Acredite: não é à toa que as Práticas 
Ágeis têm aparecido como uma solução 
importante para os negócios que 
querem ter valor no pós-pandemia.

Dica de ouro: Para fazer a transição 
de um modelo tradicional para 
uma gestão ágil, o Framework 
Scrum cai como uma luva.
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> Capacitação e Treinamento 
à Distância
Como melhorar o desempenho 
dos treinamentos da sua empresa 
ou desenvolver seus profissionais 
para que realizem uma transição 
eficiente para o ambiente remoto? 

Nossa metodologia de Ensino à Distância 
é capaz de potencializar os ciclos de 
compartilhamento de conhecimento 
e aprendizagem na sua empresa.

 
As 5 fases do curso EAD da MJV

Planejamento: imersão e 
coleta de insumos

Produção do conteúdo do curso: 
todos os módulos e provas 

Audiovisual: gravação e edição 

Design gráfico e interatividade: 
adaptação do conteúdo 
textual para formato gráfico e 
interativo para programação

Resultados: análise matricial 
para identificação de gaps e 
posterior desenvolvimento de 
trilha de conhecimento
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Quem é meu cliente?
Se tudo mudou, parece bem óbvio que 
o consumidor tenha mudado também. 
Assim como o hábito de consumo, a 
relevância do seu produto, a importância 
do seu serviço. Como lidar com tudo 
isso? Como saber quem é o meu cliente? 
O que ele quer? O que ele precisa?

COMO RESOLVER?

> Cultura Analítica
Hoje, não há como ser competitivo 
sem Data Science e Analytics. Nesse 
cenário de mudanças, ter operações 
mais inteligentes e orientadas por dados, 
sem perder a visão humana, é essencial 
para uma transição de sucesso. 

Entender o usuário é a força motriz 
dessa transformação tão urgente.
  

> Crie soluções para integrar e 
visualizar os dados – Big Data e 
Inteligência Artificial vão ajudar. 
> Para avaliar e validar suas ações 
e manter todas as informações 
ao alcance de todos nada melhor 
do que contar com uma solução 
de compreensão dos dados.
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> Rotinas de acompanhamento de 
métricas geram insights valiosos 
para a estratégia do seu negócio 
e ajustes no planejamento.

> UX + Propósito
UX novamente? Sim. E, agora, alinhado 
ao propósito da corporação. Esse 
combo tem ainda mais força e mais 
poder na Era de Mudanças. 

Para ficar bem claro o peso do UX 
nas estratégias de qualquer negócio, 
vamos trazer um dado irrefutável. 

A cada 1 dólar investido em UX, uma 
empresa tem retorno de 100 dólares.1

Não há dúvida que o coração 
de toda empresa é o usuário. 
Esse é o ativo mais valioso. 

O consumidor segue mais consciente 
do que nunca. E mais exigente também. 
A busca por vínculos cada vez mais 
alinhados com valores mais sensíveis 
abre precedentes para questionamentos, 
como, por exemplo, “o que as empresas 
fazem de relevante para o mundo?”.

1 The six steps for justifying better UX, Forrester (2006).
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Surge a necessidade de ultrapassar as 
barreiras da própria organização e se 
comprometer com uma missão que 
impacte o mundo de forma positiva. 

Vale anotar que: uma boa experiência é 
a soma de um planejamento cuidadoso, 
análises, testes e investimento. Não 
se esqueça que tudo isso faz parte de 
um processo de melhoria contínua.

3 dicas:
1. Mergulhe fundo - bem fundo no 
seu negócio - e entenda os interesses 
da sua empresa e os padrões 
comportamentais do seu consumidor 
como uma variável dentro do processo 
de pesquisa e construção de uma 
boa experiência em usabilidade.  

2. O Design Thinking pode ajudar 
bastante nessa missão. O DT traça 
um panorama com todos esses 
componentes para compreender 
profundamente o indivíduo 
através de suas análises. 

3. Aproxime seu time de 
desenvolvedores dos designers. 
Acredite, o resultado é bem significativo. 
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> FMCG
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.
• Grande interrupção nas cadeias de 
suprimentos, linhas de fabricação e 
diferentes mercados em todo o mundo. 

Como pensar na 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. 
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Não há espaço para soluções inovadoras 
com margens de lucro muito baixas — o 
investimento em planta de fábrica para 
sustentar novos produtos não pode ser 
muito alto. Caso contrário, não há retorno.  

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

Veja: há oportunidades no tratamento 
hiper personalizado do cliente – 
atendimento digital prioritário, novos 
modelos de vendas, linhas de produção 
personalizadas, logística rápida e 
rastreamento em tempo real de dados 
do consumidor de todos os ângulos.

COMO RESOLVER?

> Indústria 4.0
A Indústria 4.0 é muito mais do que apenas 
uma dimensão técnica. É uma nova 
realidade: vem modificando interações 
humanas, alterando nossa visão de mundo. 

Aliada às tecnologias emergentes, como 
Inteligência Artificial e Internet das Coisas, 
introduz o conceito de sistemas ciber- 
físicos para diferenciar essa nova fase 
evolutiva da automação eletrônica anterior.
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Não há dúvidas que um dos maiores 
benefícios das fábricas inteligentes é a 
redução de custos. A solução é ainda 
mais interessante por trazer, além disso, 
a eficiência operacional para o combo.   

Dica de ouro: para operar uma mudança 
desse porte, não basta apenas realizar 
uma transição física. Lembre-se que 
estamos falando de um segmento que 
conta com enormes plantas fabris e, 
por isso, precisa de um aculturamento. 
Desenvolver esse novo mindset dentro 
das corporações é fundamental e urgente. 

As empresas que conseguirem 
virar a chave vão sentir menos os 
impactos negativos de todas as 
transformações que estamos vivenciando 
e vão se adaptar rapidamente à 
nova realidade, gerando forças 
competitivas bastante salientes. 

> Automação de processos (RPA)
Novos tempos pedem novos processos, 
com escopos bem diferentes. Muitos 
colaboradores veem suas rotinas 
transformarem-se da noite para o dia. 

Priorizar os processos mais estratégicos 
para o momento atual faz parte da 
agenda dessa transformação. Imagina 
se todos os processos operacionais 
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dos seus departamentos de vendas, 
marketing e comunicação pudessem 
ser realizados por um robô?

A boa notícia é que eles podem, sim. 
Nossa solução de Automação Robótica 
de Processos (RPA) é capaz de aumentar 
a produtividade do seu time remoto. 

Dica de ouro: comece com os processos 
mais simples, que geram menos riscos à 
produção. Depois, vá escalando. Soluções 
de RPA diminuem custos e aumentam a 
produtividade rapidamente. E esse pode 
ser um divisor de águas entre sobreviver 
e continuar competitivo no mercado.

 
> Inovação
Aqui na MJV, acreditamos que a 
inovação deve ser um drive constante em 
qualquer empresa para gerar valor de 
maneira orgânica. Para nós, a inovação 
é um processo de criação de valor 
e aplicação de novas soluções para 
problemas. 

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. 
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Dica de ouro: Para evitar erros 
de conceito como esses, é preciso 
fomentar a absorção dos valores da 
inovação à cultura corporativa.

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.

> Bancos e seguradoras
Quando falamos em mercado financeiro 
e segurador, sabemos que estamos 
falando, em sua maioria, de grandes 
corporações, que já estão no mercado 
há muitos anos e que possuem 
credibilidade e tradição em seu DNA. 

Essas companhias estão sempre em 
busca da vanguarda do seu mercado. 
Sair na frente e trazer a inovação 
para seu core business, colocando o 
cliente como o ativo de maior valor, 
o centro de todas as estratégias e 
iniciativas é o primeiro passo.  

Atualmente, os setores financeiro e 
segurador foram sacudido por várias 
transformações - além das que todos 
os outros mercados já estavam 
enfrentando. Eles enfrentam uma 
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das maiores transições dos últimos 
anos desde a quebra do monopólio 
das maquininhas, que também 
agitou um bocado o mercado. 

Do dia para a noite, aportaram 
mudanças radicais para esses 
mercados. Algumas delas:

• Open Banking
• Change the Bank
• PIX
• LGPD
• Transações abertas
• Livre concorrência
• APIs
• Impossibilidade de 
compra de maillings

Nada será como antes, tudo 
será impactado. E agora é se 
adaptar ou morrer na praia. 

COMO RESOLVER?

> LGPD 
A LGPD está a um passo de 
entrar em vigor. Não se sabe ao 
certo quando, porém ela precisa 
necessariamente estar na sua agenda 
para o planejamento de 2021. 
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O motivo é simples: 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 cliente. E 
para a empresa também, é claro!

O prejuízo que um vazamento de dados 
pode causar vai muito além do que uma 
simples multa. Essa, por mais indigesta 
que seja, é passível de ser paga e o valor, 
passível de ser recuperado. Porém, a 
credibilidade e a confiança do seu cliente… 
essa, muitas vezes, é irrecuperável. 

Para essa troca de dados ocorrer de 
acordo com a vontade e autorização 
do cliente, é preciso estar de acordo 
com as boas práticas da LGPD. 

Dica de ouro: Privacy by Design é a 
solução para pensar em privacidade 
de dados desde a concepção de 
processos, produtos e serviços e integrá-
la à criação e operação de novos 
dispositivos, sistemas de TI, infraestrutura 
de rede e até políticas corporativas. 
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O desenvolvimento e a integração de 
soluções de privacidade nas fases 
iniciais de um projeto identificam 
possíveis problemas cedo, evitando 
alto investimento de recursos, esforço 
e perda de time-to-market. 

Qualquer ação que uma empresa 
realize que envolva o processamento 
de dados pessoais deve ser realizada 
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.

> Nova Gestão de Riscos 
Não há risco maior do que o de 
interromper a continuidade do negócio. 
Mas em um mundo onde situações 
inesperadas acontecem em períodos 
de tempos cada vez mais curtos - 
e, muitas vezes, em escala global 
-, como estar preparado para uma 
transição mais rápida e eficiente?

Manter um olho no presente e um em 
futuros possíveis é uma boa saída. 
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Quem já se rendeu ao design de futuros 
possivelmente já tinha sentido o cheiro 
de cenários, como o que estamos 
vivemos agora. Dessa forma, já tinha 
no cofre estratégias para se adaptar 
rapidamente sem perder ritmo.  

Há uma oportunidade enorme de co-criar 
esse novo e alinhar o planejamento de 
2021 com o cenário que temos agora. E os 
futuros desejáveis são um grande passo. 
Sim, futurismo é a nova Gestão de Riscos!

> Cartela de clientes: crie sua 
própria base de dados
Sabemos que a compra de maillings 
e bases de dados era uma prática 
comum no mercado financeiro e 
segurador. Porém, essa prática cai por 
terra com a LGPD entrando em vigor. 

Mas, calma! Tudo tem um jeito e não 
será agora que faltarão insumos 
para trabalhar. Juntando algumas 
soluções que trouxemos aqui, você 
pode inovar e engajar sua equipe, 
incentivando seus colaboradores a 
criarem sua própria base de dados 
baseada em sua cartela de clientes. 

Isso trará a oportunidade de ter uma base 
mais robusta em termos de qualidade 
de clientes e assertividade no contato. 
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Veja: isso diminui o tempo que seu 
colaborador leva para fechar um negócio, 
aumenta a produtividade e gera cada 
vez mais lucro e valor para o negócio.  

> PIX
No início desse ano, o Banco Central 
lançou o PIX, uma plataforma de 
pagamentos instantâneos. O objetivo? 
Seguir uma agenda de competitividade. 

O PIX põe fim aos DOCs e TEDs, mas está 
longe de ser somente uma melhoria no 
processo de transferências bancárias, 
aumentando a competitividade no 
mercado financeiro e segurador. 

A plataforma de pagamentos 
instantâneos instaura mais uma 
nova era para bancos e seguradoras 
- uma Era de Experiências. 

O que muda?

• Para clientes: pagamento 
de sinistro instantâneo 

• Para corretores: redução do tempo 
de recebimento da comissão



37©MJV Technology & Innovation 2020 All Rights Reserved

RED FLAGS! 

Será preciso trabalhar muito 
o gerenciamento de caixa, 
tendo em vista que o dinheiro 
vai passar a circular com 
muito mais velocidade.

Bancos e seguradoras precisam  
ficar atentos ao tempo! Há uma 
margem de lucro que é gerada 
pelo “float”. Equilibrar lucro e 
experiência do usuário é a saída. 

A duplicidade de pagamento 
em IOF caso seja necessário 
realizar duas transações em 
cima do mesmo valor.

 
Atípico. 

Essa é uma ótima definição 
para o ano de 2020. 

O mercado nunca mudou tanto em tão 
pouco tempo. É verdade que muitas 
transformações estavam em curso já - a 
transformação digital, a gestão de times 
distribuídos, a inovação como mindset. 
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O que presenciamos foi um 
aceleramento que não estava no script. 
E a urgência em aposentar o modelo 
que vínhamos usando até aqui. 

Sobre esse modelo, preparamos uma 
lista com os itens que não podem faltar. 
Vale trazer esse checklist para a sua 
agenda. Confira no próximo capítulo!
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04
CHECKLIST: 6 

ITENS QUE NÃO 
PODEM FALTAR
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A única constante que há no 
mundo é a mudança!

Depois da Revolução Digital, essas 
transições passaram a acontecer em 
períodos de tempos bem menores. 
Sim, um presentinho deixado pelo 
ritmo - acelerado - que a tecnologia 
encontrou para evoluir. 

Ainda não há nenhum manual de 
instrução. Qualquer novo modelo
que seja construído deve se alinhar 
com algumas prioridades: 

CULTURA ÁGIL: GESTÃO 
DESCENTRALIZADA + 
TIMES DISTRIBUÍDOS  

É um fato consumado: não estarmos 
conectados fisicamente não é impeditivo 
para uma entrega de qualidade.  

Chegamos em um cenário em que 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 estruturas 
distribuídas, descentralizadas e remotas.

1
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Vale anotar: o trabalho remoto não 
é apenas uma solução temporária 
para um problema do distanciamento 
social. Está aqui para ficar e 
sobreviverá à pandemia. 

E é fundamental que a gestão 
acompanhe esse movimento. O papel 
da nova liderança é propor ações 
que proporcionem produtividade e 
guiem o time rumo a um objetivo 
comum. A liderança é horizontal, 
desenvolvendo a equipe para que ela 
tome decisões de forma ágil e eficiente. 

Pulo do gato? As Metodologias Ágeis! 
Elas podem ajudar bastante nessa virada 
de chave. Vamos explicar o porquê.

Um time não é ágil, pensa ágil. Sim, 
estamos falando de uma mudança 
de mindset. Já tem um tempo que a 
agilidade não é mais uma tendência. 
Hoje, é muito mais uma necessidade. 

A partir dessa cultura ágil, é possível 
organizar as equipes com menos 
hierarquias, menos silos. Isso proporciona 
uma tomada de decisão bem mais 
eficiente e times mais autônomos. 
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As práticas ágeis são uma solução 
indispensável para liderar nesse futuro 
e ter times distribuídos com mais 
musculatura para acelerar os resultados. 

PODER DO PROPÓSITO

Mais do que nunca, é preciso construir 
uma marca, não uma corporação.  

Pulo do gato? É preciso 
pensar em duas frentes:

• Colaboradores - 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.

Anota aí! É urgente trabalhar em busca 
de propósito, autonomia e excelência. 

2

https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/praticas-ageis-para-gerenciamento-remoto?_ga=2.244961605.1911040873.1600087155-1397034896.1546904508
https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/praticas-ageis-para-gerenciamento-remoto?_ga=2.244961605.1911040873.1600087155-1397034896.1546904508
https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/praticas-ageis-para-gerenciamento-remoto?_ga=2.244961605.1911040873.1600087155-1397034896.1546904508
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A grande dificuldade de sair do 
business as usual para operar uma 
mudança é justamente compreender 
que a chave reside no colaborador. 
Para essa transição acontecer, é 
preciso que ele seja o ponto central 
da cadeia de valor do negócio. 

O colaborador precisa estar conectado 
com o processo transformacional 
da empresa. Ele é o elo de conexão 
entre o cliente e a empresa. É o 
viabilizador, o grande protagonista. 
 
O diferencial está na forma 
como a empresa se relaciona 
com seus colaboradores.

• Clientes - O propósito das 
empresas tem cada vez mais 
poder na decisão de compra. 

Dessa forma, é fundamental basear 
sua comunicação e relacionamento 
em verdades para ganhar o coração 
de novos clientes e manter a 
chama acesa com os antigos. 
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TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

A Transformação Digital deixou de ser 
só o futuro e passou a ser a realidade 
de todas as empresas do mundo. Nessa 
realidade, o desenvolvimento de software 
ganha mais relevância do que nunca. 

E para oferecer a melhor solução ao 
mercado, não basta apenas eficiência no 
processo de desenvolver. A experiência 
do usuário é o que vai definir o sucesso 
ou o fracasso do seu projeto.

Pulo do gato? Digital Development: Ágil 
+ DT + Desenvolvimento de Software
A união DT + Ágil é o pilar do nosso 
processo de desenvolvimento de 
software. Esse combinado possibilita 
uma operacionalização mais eficiente 
e um produto final mais alinhado 
às necessidades do mercado.

MINDSET ANALÍTICO

Há uma afirmação que nós 
gostamos muito de usar por 
aqui: Dados são inevitáveis. 

Hoje, não há como ser competitivo 
sem Data Science e Analytics. E, se 

3

4

https://conteudo.mjv.com.br/business-analytics-a-era-dos-dados
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você chegou até aqui, temos certeza 
que já sabe o quanto os dados são 
importantes para planejar, mensurar e 
ter tomadas de decisão mais assertivas. 

Tomadas de decisões demandam 
dados para minimizar riscos. Mas, 
para isso, é necessário manter 
as informações acessíveis. 

Nesse cenário, ter operações mais 
inteligentes, analíticas e orientadas por 
dados, sem perder a visão humana, é 
essencial para uma transição de sucesso. 

Análises de dados promovem:

> Eficiência nas ações definidas
> Redução de erro
> Melhora no time-to-market
> E, acima de tudo, possibilitam 
as respostas certas para que 
desafios sejam solucionados. 

Com o avanço da tecnologia, a 
infraestrutura para coletar, processar, 
integrar e analisar dados está cada 
vez mais acessível às empresas - de 
startups a grandes players globais.
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> Crie soluções para integrar e 
visualizar os dados – Big Data e 
Inteligência Artificial vão ajudar. 

> Para avaliar e validar suas ações 
e manter todos as informações ao 
alcance de todos nada melhor do 
que contar com um Dashboard. 
> Rotinas de acompanhamento de 
métricas geram insights valiosos 
para a estratégia do seu negócio 
e ajustes no planejamento.

TEAM BUILDING

Esse ano ressignificou muitas 
coisas. Logo, é hora de olhar para 
a sua equipe com um olhar mais 
cuidadoso. Sim, mais do que antes.

Uma estratégia focada em integração vai 
muito além de fazer com que seu time se 
sinta engajado e motivado. É claro que 
ajuda muito nisso, mas não somente.

Se bem pensada e desenhada, a 
integração vai impactar diretamente 
o desempenho e o sucesso do seu 
negócio. E quem não quer manter e 
aumentar esses dois itens em tempos 
de incertezas, não é mesmo?

5

https://conteudo.mjv.com.br/landing-page/ebook/inteligencia-artificial
https://conteudo.mjv.com.br/landing-page/ebook/inteligencia-artificial
https://conteudo.mjv.com.br/landing-page/ebook/inteligencia-artificial
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Gestor, esse item é específico para você. 
Veja o que uma abordagem focada em 
Team Building pode fazer por você:

• Aumento da produtividade do seu time

• Aumento da rentabilidade do trabalho

• Manutenção da motivação 
e do engajamento

• Vantagem competitiva

• Eficácia e rapidez

• Alinhamento colaborativo 

• Equipe como um todo focada 
na big picture empresarial

• Assertividade nos processos e, 
consequentemente, nas entregas

• Retenção de talentos

Um treinamento de team building 
promove um clima organizacional 
agradável e garante o bem-estar 
(principalmente mental) dos seus 
colaboradores. E quem não quer um 
time satisfeito, engajado e vestindo 
a camisa da corporação?
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COLABORAÇÃO

Já falamos aqui que essa é a palavra 
de ordem do novo normal. 

Aqui na MJV, acreditamos 
muito nisso. E por isso estamos 
constantemente ajudando nossos 
clientes e parceiros a promover as 
viradas de chave necessárias para 
enfrentar essa transição da maneira 
mais suave possível, de acordo com 
suas necessidades e objetivos.

Surge a necessidade de ultrapassar as 
barreiras da própria organização e se 
comprometer com uma missão que 
impacte o mundo de forma positiva. 

Pulo do gato? Não hesite em pedir 
ajuda. Contar com parceiros é 
fundamental nesse momento. Você 
pode escalar processos, repensar 
soluções e ter mais braços para 
operacionalizar suas estratégias. 
 

6
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05
MÃOS À OBRA!
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Se você chegou até aqui, já sabe que 
o momento pede transformações. 
As mudanças estão acontecendo 
de forma muito rápida e quem não 
acompanhar esse movimento está 
fadado a perder seu lugar ao sol.

A realidade hoje é só uma:
 

GANHA QUEM CHEGAR PRIMEIRO!

Não adianta ter uma tomada de 
decisão estratégica se ela não for 
verdadeiramente rápida e eficaz 
para seus clientes. E lembre-se: 
são eles o maior e mais precioso 
ativo da sua empresa. 

Pensando nisso, fizemos um workflow 
de 3 passos para você startar 
essa transformação hoje mesmo. 
Depois, não deixe de conferir nosso 
toolkit com um canvas e uma 
apresentação em formato de pitch.

Preparado? Vamos lá!
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Workflow Inovação 
Constante
PASSO 1: DESIGN SPRINT 
- GANHE TEMPO! 
#Cinco dias para identificar suas dores
O Design Thinking já é uma realidade 
nas empresas que conhecem suas 
técnicas e ferramentas para colocá-
las rumo à inovação. E a metodologia 
de inovação estruturada está presente 
em ambientes com os mais distintos 
perfis corporativos – das grandes 
corporações tradicionais às startups.

Focado, objetivo e com resultados 
mais rápidos do que metodologias 
tradicionais, o Design Sprint condensa 
os processos do Design Thinking em 
apenas 5 dias para validar uma ideia 
antes que ela se torne um projeto.

Diretamente da Google Ventures, 
o Design Sprint promete acabar 
com toda burocracia que cria uma 
barreira nos projetos antes mesmo 
de saber se serão viáveis.

Com uma agenda detalhada do que 
fazer em cada um desses 5 dias, você 
vai pegar o atalho em prol da eficiência 
e atingir o máximo da produtividade!
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O Design Sprint vai te ajudar a economizar 
tempo e dinheiro e, principalmente, 
mudar o mindset da sua empresa!

PASSO 2: ÁGIL - SAIA NA FRENTE! 
#Transforme seu negócio de 
forma rápida e eficaz
Estratégia Business Agility: 

Inteligência organizacional com foco 
no consumidor.

Envolve adaptabilidade, flexibilidade 
e velocidade no aprendizado e na 
tomada de decisão.

O conceito está diretamente ligado com 
a habilidade da organização se adaptar 
rápida e eficientemente a todas as formas 
de mudanças para entregar o máximo 
de valor e experiência para o usuário.

A inovação é a chave para manter 
a agilidade dos negócios. 

As empresas que não inovam acabam 
ficando atrás da concorrência porque 
não conseguem se adaptar com rapidez 
suficiente às mudanças no ambiente. 
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PASSO 3: DATA SCIENCE 
- SEJA ASSERTIVO!
#Entenda seu cliente
Você já sabe que atender seu cliente 
é importante. O difícil é responder:

• O que ele quer?

• Como ele quer?

• Quando ele quer?

• Que ofertas, de fato, fazem 
sentido para ele?

É aí que entra a mágica do Data Science: 
usar os dados para acertar bem no alvo!

  
Toolkit: Canvas + Pitch
CANVAS: IDENTIFIQUE SUAS DORES
Utilize esse canvas para pensar na 
realidade da sua corporação. É a 
partir daí que você vai começar a 
criar soluções estratégicas que façam 
sentido e que sejam executáveis. 

Esse será o marco zero para iniciar o 
Design Sprint, rodar no Ágil e atender 
seu cliente através do Data Science.
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ÁGIL

SOLUÇÕES
(Esse espaço é para você começar 

a desenhar as suas soluções)

DESIGN SPRINT DATA SCIENCE

Quais são as 
dores da minha 
corporação?

Entrega com rapidez 
e responsabilidade 
(agilidade na entrega)

Tomadas de decisão 
orientadas a dados

Como resolver 
essas dores?

Inovação e disrupção 
(de produto, de serviços, 
de processos internos)

Segmentar a base

Que setores 
podem ajudar?

Adaptação organizacional 
e cultural (adaptabilidade 
organizacional)

Personalizar as ofertas

O que posso 
transformar 
em soluções?

Liderança através 
da complexidade 
(eficácia da liderança)

Atender os desejos 
dos clientes de 
forma assertiva
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PITCH: DEFENDA SUA IDEIA
Toda ideia deve ser compartilhada. 
Siga a máxima: várias cabeças 
pensam melhor do que uma. Lembra 
que falamos em colaboração? 

Preparamos uma apresentação 
em formato de pitch para você 
apresentar para o seu gestor e para o 
seu time suas ideias e soluções para 
resolver as dores do seu negócio.   
 

PASSO 3: DESIGN DRIVEN DATA SCIENCE
Em meio a uma imensidão de dados, como obter a 
informação certa para criar as soluções mais eficientes? 

Para desmistificar esse universo de dados, a 
metodologia potencializa os resultados dos 
negócios, priorizando a análise de dados.

PASSO 1: DESIGN SPRINT
Com uma agenda detalhada do que fazer em 
cada um desses 5 dias, será possível entender 
como vamos pegar o atalho em prol da eficiência 
e atingir o máximo da produtividade. 

PASSO 2: BUSINESS AGILITY
Business Agility será fundamental para pensar 
em Agilidade para processos de pesquisa e 
desenvolvimento de produtos. Pensar em soluções 
ágeis é a virada de chave fundamental para amenizar 
as incertezas do momento mercadológico!

https://conteudo.mjv.com.br/livro/design-driven-data-science
https://conteudo.mjv.com.br/livro/design-driven-data-science
https://conteudo.mjv.com.br/livro/design-driven-data-science
https://conteudo.mjv.com.br/livro/design-driven-data-science
https://conteudo.mjv.com.br/livro/design-driven-data-science
https://conteudo.mjv.com.br/livro/design-driven-data-science
https://conteudo.mjv.com.br/livro/design-driven-data-science
https://conteudo.mjv.com.br/ebook-design-sprint-testando-ideias-em-apenas-cinco-dias
https://conteudo.mjv.com.br/ebook-design-sprint-testando-ideias-em-apenas-cinco-dias
https://conteudo.mjv.com.br/ebook-design-sprint-testando-ideias-em-apenas-cinco-dias
https://conteudo.mjv.com.br/ebook/business-agility
https://conteudo.mjv.com.br/ebook/business-agility
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Esse é o momento de sair na frente!

É hora de começar o planejamento 
estratégico e entrar em 2021 com 
soluções realmente alinhadas ao 
cenário que estamos vivendo. 

Lembre-se: toda 
ajuda é bem-vinda!
Se ficar com alguma dúvida, 
nós podemos te ajudar. 

Esse é o momento de reestruturar a 
estratégia e construir uma outra, muito 
mais humanizada, verdadeiramente 
conectada com seus clientes e 
colaboradores e 100% digital, é claro! 

Entre em contato com nossos 
especialistas e vamos tomar um café 
remoto para pensarmos juntos em 
como construir um futuro juntos! 

!

https://www.mjvinnovation.com/pt-br/contato/
https://www.mjvinnovation.com/pt-br/contato/
https://www.mjvinnovation.com/pt-br/contato/
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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.



AMÉRICA DO NORTE:

ESTADOS UNIDOS
Atlanta
atl@mjvinnovation.com

AMÉRICA DO SUL:

BRASIL
Rio de Janeiro
rio@mjvinnovation.com

São Paulo
spo@mjvinnovation.com

SP Alphaville
alp@mjvinnovation.com

Curitiba
cwb@mjvinnovation.com

COLÔMBIA
Bogotá
bgt@mjvinnovation.com

EUROPA:

REINO UNIDO
Londres
ldn@mjvinnovation.com

PORTUGAL
Lisboa
lis@mjvinnovation.com

ITÁLIA
Roma
rom@mjvinnovation.com

FRANÇA
Paris
par@mjvinnovation.com

WWW.MJVINNOVATION.COM
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