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01
A ESPERANÇA  

DA VACINA: 
TUDO SERÁ 

COMO ANTES?
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A pandemia exigiu intensas mudanças 
estruturais no mundo corporativo. 
Isso resultou na aceleração do 
que os especialistas chamam 
de transformação remota.

Isso não é novo — vem ocorrendo de 
forma constante na última década. Em 
janeiro de 2020, a Gallup trazia ao público 
uma pesquisa que questionava se o 
trabalho remoto era de fato eficiente.

Na época, 54% dos entrevistados 
disseram estar inclinados a trabalhar em 
empregos com horários flexíveis. Outros 
37% afirmaram ainda que gostariam 
de ter a opção de atuar de forma 
remota (ao menos parcialmente).

Fato é que, poucos meses depois, nos 
deparamos com a dura realidade da 
pandemia de coronavírus. Mas até 
aqui a pesquisa se mostrou correta. 
E o trabalho remoto, eficaz.

A nova etiqueta social nos obrigou 
a respeitar o distanciamento social, 
o que fechou os escritórios mundo 
afora e modificou profundamente a 
dinâmica de trabalho das empresas 
— incluindo as mais resistentes em 
termos de flexibilidade no trabalho.
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Podemos esperar uma 
volta ao antigo normal?

A iminência de uma imunização em massa 
nos traz uma perspectiva de reabertura 
da economia e maior liberdade de ir e 
vir nos próximos meses. Com isso, uma 
discussão reascende no mundo corporativo: 
voltaremos ao antigo normal?

Bem, a resposta para essa pergunta passa 
por algumas questões básicas. Mas, de 
saída, não devemos partir do pressuposto 
que voltaremos ao que era antes.

Existem 3 razões que dão 
suporte a este argumento:

TRABALHO REMOTO

A primeira delas é: em termos de trabalho 
remoto, isso já era o antigo normal — só 
não havia um ambiente que incentivasse 
empresas a correrem o risco de colocar 
em xeque sua produtividade para inovar 
em seus modelos de trabalho.

Segundo estudo da Flexjobs e da 
Global Workplace Analytics (2019), 
nos 12 anos anteriores a incidência do 
trabalho remoto havia crescido 159% 
nos EUA — 44% nos últimos 5 anos.

1
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Bem, a pandemia nos ofereceu o maior 
experimento forçado sobre teletrabalho. Em 
2020, todo trabalhador que podia ser enviado 
para casa, em algum momento, foi. E a 
escolha das empresas, principalmente startups 
e aquelas endêmicas da era digital, ficou clara.

EVOLUÇÃO DOS HÁBITOS

A segunda questão apoia-se no fato de 
que há hábitos que adquirimos durante 
a pandemia que vieram para ficar. O 
trabalho remoto é um. Observe os dados.

De acordo com uma pesquisa da Fundação 
Instituto de Administração (FIA), realizada 
em abril de 2020, 94% das empresas 
relataram estar tendo uma experiência 
positiva com o trabalho remoto.

Segundo pesquisa da ISE Business School, 60% 
dos colaboradores ouvidos afirmam ter tido 
ganhos de produtividade na modalidade home 
office. Isso ocorre porque esses trabalhadores 
desenvolveram novas mecânicas de 
trabalho, específicas para esse contexto.

Trabalhar online é diferente de trabalhar 
presencialmente. E alguns hábitos 
incorporados à nossa rotina durante o 
período remoto permanecerão. Lembre-
se: a partir de agora, quer você esteja no 
escritório ou não, muito provavelmente 
trabalhará com alguém de forma remota.

2

https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/07/28/94-das-empresas-aprovam-home-office-mas-75-nao-o-manterao-apos-pandemia.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/07/28/94-das-empresas-aprovam-home-office-mas-75-nao-o-manterao-apos-pandemia.htm
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NOVOS MODELOS DE TRABALHO

Em terceiro lugar: para alguns, de fato 
foi uma transformação remota. 

Pouco mais de 3 meses após o início 
da pandemia, diversas empresas 
pequenas, médias e grandes haviam 
decidido pela continuidade das 
operações de forma remota até o fim 
do ano. Outras até o final de 2021.

Mas as mais inovadoras, já 
tinham decidido manter essa 
modalidade para sempre.

Entre as principais justificativas 
estão o aumento da produtividade, 
o sentimento de segurança dos 
colaboradores e a redução drástica 
dos custos para as organizações — que 
deu origem inclusive ao fenômeno das 
entregas dos escritórios (que deve se 
estender por todo o ano de 2021).

É irreal pensar em uma volta à 
configuração anterior. O que deve 
ocorrer é o avanço dos modelos de 
trabalho semipresenciais nos próximos 
anos, que pode contar inclusive com 
um boom dos serviços de co-working.

3
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02
FUTURO TECH-

DRIVEN: NOVAS 
TECNOLOGIAS 

TOMAM FORMA 
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Durante os primeiros meses de transição 
para o modelo remoto, o Time MJV voltou 
a produção de conteúdo para o assunto 
a fim de auxiliar empresas a passarem 
pelo turbulento período de transformação 
de modelos de negócio e trabalho.

Nesses conteúdos, apontamos uma 
solução que ia na contramão do 
impulso inicial de retração do mercado 
e mitigação de riscos: aumentar os 
investimentos em tecnologia como 
forma de acelerar o surgimento 
de novas soluções de negócios e 
abreviar o período de incerteza.

Pulemos para a movimentação de 
mercado realizada pelas empresas do 
grupo FAMGA (Facebook, Apple, Microsoft, 
Google e Amazon). Todas elas viram suas 
ações valorizarem durante a pandemia.

O motivo dessa antifragilidade? Essas 
empresas aproveitaram o momento 
de instabilidade do mercado para 
ir às compras. O objetivo? Com o 
isolamento social e os consumidores 
passando inevitavelmente mais tempo 
conectados (e consumindo), as Big 
Techs decidiram buscar soluções para 
desenvolver ainda mais o meio digital.
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A Apple, por exemplo, adquiriu uma 
startup de reconhecimento de voz e 
uma empresa de streaming de eventos 
em Realidade Virtual. Já a Microsoft 
apostou em 2 startups: uma de serviços 
de nuvem 5G, por cerca de US$ 1,4 
bilhão, e outra com foco na Internet das 
Coisas, arrebatada por US$ 165 milhões.

“Mas minha empresa não é FAMGA”.

Não, mas a Amazon, por exemplo, 
com certeza passou pelo estágio de 
maturidade digital que a sua empresa 
está para ser o que é — e teve a 
tecnologia como principal aliada nesse 
processo de crescimento. Então olho vivo 
nas novas tecnologias: elas podem te 
colocar um passo à frente dos demais 
na próxima reviravolta nos mercados.

Para ajudar a compor o seu 
radar de inovação, elencamos 5 
tecnologias emergentes que você 
precisa ficar de olho. Confira!
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Hiperautomação
Automação é sobre processos. 
Hiperautomação é sobre tomada 
de decisão. Explicamos.

A hiperautomação combina e integra 
ferramentas como RPA (Robotic 
Process Automation), IA (Inteligência 
Artificial) e iBPMS (Intelligente 
Business Management) para substituir 
capacidades humanas. Sim, é isso 
mesmo que você está pensando.

O diferencial dessa automação inteligente 
é a adição de uma nova camada à 
lógica binária da programação (if/else): 
o talvez (fuzzy logic). Parece pouco, 
mas isso significa usar tecnologias 
cognitivas para interpretar dados e 
sugerir alternativas otimizadas de 
tomada de decisão sem ação humana.

Em termos práticos, isso significa 
redução de erros, economia de 
tempo na execução de tarefas, 
além da possibilidade de ter seus 
melhores cérebros focados em pensar 
estratégias de negócios - e não 
presos em tarefas repetitivas.

https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/hiperautomacao/
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Inteligência Artificial
Segundo a Gartner, Inteligência 
Artificial pode ser definida como uma 
“Tecnologia que parece simular o 
desempenho humano – aprendendo, 
obtendo conclusões, entendendo 
conteúdo complexo e envolvendo-se 
em diálogos naturais com pessoas.”

A Inteligência Artificial é – e será ainda 
mais – crucial para o funcionamento dos 
negócios em âmbito global. Os números 
não mentem: segundo pesquisas da 
Markets and Markets, o mercado de IA 
deve chegar a US$ 191 bilhões até 2025.

Poderíamos falar por muito tempo 
sobre os benefícios de investir em 
Inteligência Artificial e aprendizagem 
de máquina no seu negócio, mas 
deixaremos você com 5 benefícios:

> Potencializa decisões de negócios
Um software de IA pode proporcionar 
cursos de ação sintetizados e apresentá-
los ao usuário para simplificar – e 
embasar – o processo de tomada 
de decisão. Assim, podemos usá-
lo para mapear probabilidades, 
avaliar riscos e eliminar possíveis 
consequências negativas de uma ação.
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> Faz máquinas aprenderem e evoluírem
O aprendizado de máquina (machine 
learning) é usado frequentemente em 
sistemas que capturam grandes quantidades 
de dados. Quanto mais dados analisar, 
mais a máquina vai aprender para 
chegar no resultado que você espera. 

Não precisamos nem falar que analisar 
dados em planilhas e demorar horas e horas 
em uma tarefa nada estratégica como essa 
não pode mais fazer parte da sua rotina 
ou dos seus colaboradores, né? Big Data + 
Data Science + IA é o combo perfeito para 
tirar o suprassumo dos dados gastando 
o mínimo esforço humano possível. 

> Aumenta a autonomia das máquinas
O deep learning, uma versão ainda 
mais poderosa do aprendizado de 
máquina, depende de redes neurais 
para desenvolver uma espécie de 
raciocínio não-linear. Esse processo é 
fundamental para que a máquina consiga 
desempenhar funções mais avançadas. 

Sim, aqui já estamos em outro patamar. O deep 
learning habilita o computador a aprender a 
partir da observação de grandes quantidades 
de dados de forma não-supervisionada.
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> Melhora a segurança da informação
A IA é uma forte aliada até mesmo 
quando se trata de procurar por 
buracos nas defesas da rede de 
computadores. Devido à escala 
e ao aumento da complexidade, 
especialistas em segurança cibernética 
estão sendo substituídos por 
plataformas automatizadas de AI. 

Aliás, sobre a questão da cibersegurança 
e como reduzir riscos de ataque 
cibernéticos, vamos dar um pequeno 
spoiler: ela precisa ser uma 
prioridade para você não perder 
tempo, dinheiro, dados e clientes.

> Confere mais inteligência 
aos sistemas
A IA também está mudando sistemas 
em geral, tornando-os mais potentes e 
inteligentes. Isso muda as regras do jogo 
para algumas plataformas obsoletas, 
que ainda demandam intervenção 
humana pesada, além de níveis altos de 
engajamento e participação da equipe 
(fatores subjetivos) para continuar 
atualizados e alimentando os fluxos. 

Se sua empresa ainda está nesse 
lugar, é hora de virar a chave. A IA 
faz isso com o pé nas costas, de 
forma rápida, simples e sem erros.
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5G
5G é a próxima geração de conectividade 
da internet móvel. Ele promete 
velocidades de dados móveis que 
superam em muito a rede de banda 
larga doméstica mais rápida atualmente 
disponível para os consumidores.

Para entender o 5G, é útil entender o 
que veio antes dele. Em linhas gerais, a 
primeira geração de tecnologia móvel 
(1G) era dedicada à voz. Foi o boom 
dos telefones celulares, por exemplo. A 
chegada do 2G introduziu uma camada 
de mensagens curtas — algumas das 
quais ainda podem ser vistas nos 
recursos atuais de mensagens de texto.

A mudança para 3G forneceu as 
velocidades de rede essenciais para 
smartphones. E o 4G, com suas 
taxas de transferência de dados 
impressionantes, deu origem a muitos 
dos dispositivos e modelos de negócios 
dos quais desfrutamos hoje.

Atualmente, as redes móveis 4G 
mais rápidas oferecem, em média, 
aproximadamente 45 mbps (megabit 
por segundo). Em comparação, o 
5G é configurado para ser cerca 
de 20 vezes mais rápido.
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A promessa é de que a quinta geração 
de internet móvel seja suficiente 
para sustentar modelos de negócios 
que dêem origem, por exemplo, aos 
carros autônomos, e impulsione a 
economia da Internet das Coisas.

Como? Através de seu principal diferencial: 
a baixa latência. Latência é o tempo 
entre o momento em que as informações 
são enviadas de um dispositivo até que 
possam ser utilizadas pelo receptor.

Na prática, isso significa corrigir problemas 
de banda, oferecendo uma conexão 
massificada de qualidade alta e uniforme.

Blockchain
O Blockchain é uma tecnologia baseada 
em um sistema distribuído — peer-to-
peer (P2P). O P2P surgiu inicialmente 
para facilitar o intercâmbio de música na 
Internet e atualmente vem sendo utilizado 
no comércio envolvendo moedas virtuais, 
como o Bitcoin e outras criptomoedas.

No modelo peer-to-peer, não existe 
um servidor central comandando 
as ações, pois todos os pontos se 
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conectam entre si. Ou seja, durante uma 
transação, por exemplo, essa informação 
é distribuída para toda a rede de 
computadores antes de ser validada.

Como isso acontece? Com 
matemática e criptografia.

Blockchain significa literalmente 
“cadeia de blocos”. Funciona assim: 
cada operação é salva em blocos 
de informação criptografados 
com valores únicos, gerando uma 
equação matemática solucionável 
apenas por outros computadores.

Quando um dos computadores da rede 
resolve o problema, o bloco específico 
da transação é considerado válido e 
enviado para toda a rede, gerando uma 
nova camada de blocos criptografados 
para cada transação realizada.

A estrutura em blocos gera um 
“histórico de transações” — todas elas 
ficam permanentemente registradas 
em Blockchain. Assim, a criptografia 
de ponta a ponta permite rastrear e 
localizar a origem de irregularidades 
e habilita as partes envolvidas a
auditar o processo em caso 
de suspeita de fraude.
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Essa lógica torna plataformas 
construídas em Blockchain muito menos 
suscetíveis a ataques, tornando-as uma 
excelente opção para qualquer tipo de 
transação - seja em criptomoedas (de 
onde você provavelmente conhece a 
tecnologia) ou dinheiro em espécie.

Tecnologias imersivas
Há um tripé de tecnologias que faz 
parte da equação das chamadas 
tecnologias imersivas, que derivam 
umas das outras, mas tem aplicações 
(e níveis de maturidade) diferentes:

• a Realidade Virtual (VR - em 
inglês Virtual Reality)
• a Realidade Aumentada (AR 
- Augmented Reality)
• e a Realidade Mista (MR 
- Mixed Reality).

A Realidade Virtual funciona por 
meio da inclusão do usuário em um 
ambiente totalmente virtual, criado por 
meio de computação gráfica ou vídeo 
360º. Tem como objetivo fornecer uma 
experiência sensorial em um ambiente 
simulado através de estímulos visuais, 
sonoros, táteis, entre outros. Necessitam 
adereços, como os famosos óculos VR.
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Já a Realidade Aumentada consiste 
na adição de informações virtuais ao 
mundo real por meio da sobreposição 
de elementos digitais no ambiente 
físico. Essa integração ocorre sempre 
através de uma tela e tem como objetivo 
ampliar nossa compreensão sobre 
um determinado contexto, fornecendo 
ao usuário informação relevante.

Por fim, a Realidade Mista trabalha 
na interseção entre o mundo físico 
e o virtual. Os resultados que temos 
hoje em MR são obtidos ao agregar 
tecnologias holográficas ao contexto 
aumentado. E, apesar de ainda ser 
relativamente incipiente, é também 
uma das vertentes mais promissoras 
das tecnologias imersivas.

https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/realidade-aumentada/
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03
HABILIDADES DO 

FUTURO: COMO 
PREPARAR-SE PARA 

O NOVO MUNDO?
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Aqui, podemos discutir 2 âmbitos: 
pessoas e organizações.

Quais são as habilidades mais desejadas 
pelas empresas na hora de contratar 
um funcionário pensando lá na frente? 
E qual conjunto de características 
uma empresa vai precisar desenvolver 
estrategicamente para construir 
resiliência para enfrentar períodos como 
o que vimos no início da pandemia?

Para colaboradores
Há uma frase do pesquisador, 
escritor e futurista Alvin Toffler que 
nos dá pistas sobre a era digital, 
um futuro de avanços tecnológicos 
exponenciais e as mudanças que 
precisamos atravessar para encontrar 
nosso lugar nesse novo contexto.

“Os analfabetos do século 21, não são 
aqueles que não sabem ler e escrever, 
mas são aqueles que não sabem 
aprender, desaprender e reaprender.”

Sob esse guarda-chuva, especialistas 
afirmam que há uma série de habilidades 
que tornam um indivíduo mais 
qualificado para operar em cenários 
de imprevisibilidade e atingir soluções 
satisfatórias frente a situações novas.
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O consenso é de que quem agregar 
o maior conjunto delas larga na 
frente na corrida por uma vaga 
no mercado de trabalho do futuro. 
Compilamos 5 delas abaixo:

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

O futuro nos reserva um eterno 
paradoxo: a única coisa que sabemos 
sobre ele é que haverá incertezas. E, 
para lidar com cenários complexos, 
que exigirão alta capacidade de 
adaptação e resiliência, empresas estão 
buscando cada vez mais profissionais 
que consigam gerenciar suas emoções 
para estar no controle das situações.

De acordo com o psicólogo Daniel 
Goleman, o pai da Inteligência 
Emocional, esse tipo de habilidade 
está ancorada em 5 pilares:

• Reconhecimento das emoções
• Controle das emoções
• Automotivação
• Empatia
• Habilidades interpessoais
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A inteligência emocional é essencialmente 
diferente das outras skills propostas, pois, 
em vez de tratar aspectos técnicos, trata-
se de uma habilidade social e interpessoal. 
É sobre olhar para si mesmo e colocar-
se no lugar do outro, tentando equilibrar 
aspectos como autoconhecimento, 
gerenciamento emocional e saúde mental.

LIDERANÇA E AUTOGESTÃO

A recente onda de transformação 
remota nos fez entender que essa 
modalidade de trabalho exige boa 
dose de autogestão. Os métodos ágeis, 
usados amplamente para impulsionar 
resultados no contexto remoto, tem nas 
equipes autogerenciáveis uma fortaleza

Tendo em vista essas afirmações, 
engana-se quem pensa que liderança 
é tema apenas para gestores, no topo 
de uma uma hierarquia corporativa. 
A era é de lideranças distribuídas, 
técnicas, horizontais e situacionais.

Gerenciar equipes ganha um novo 
valor: torna-se crucial saber coordenar 
o trabalho a ser realizado por períodos 
específicos de tempo e motivar colegas 
em torno de resultados concretos.
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COLABORAÇÃO

De acordo com o escritor Yuval Noah 
Harari em seu livro “Sapiens - Uma 
breve história da humanidade”, os 
avanços obtidos pela espécie humana 
justificam essencialmente por nossa 
capacidade de cooperar em larga escala 
em torno de um objetivo em comum.

Em um mundo cada vez mais volátil 
e incerto, mais do que querer ou 
gostar de trabalhar em equipe, é 
necessário desenvolver a habilidade 
de colaborar, de engajar-se e engajar 
colegas em torno de metas.

Isso inclui esforços para uma 
comunicação mais transparente 
de necessidade e prioridades, 
compartilhamento de responsabilidades, 
o estabelecimento de diálogos 
construtivos e uma escuta sem 
julgamentos prévios sobre novas opiniões.

CAPACIDADE ANALÍTICA

Você deve ter ouvido que pensamento 
crítico e resolução de problemas 
complexos serão habilidades do 
futuro. Mas é difícil pensar em alguém 
que opera em ambiente competitivo, 
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como o das grandes organizações, 
sem saber fazê-lo. Isso é requisito.

Agora, algo que podemos aprender - e 
que não era pré-requisito das empresas 
— é a capacidade analítica para tomada 
de decisões. Com a chegada do digital 
e a enxurrada de dados que inundou 
diversos setores da indústria, as áreas de 
inteligência de dados das organizações 
ganharam ainda mais importância.

As rotinas corporativas demandam cada 
vez mais autonomia para tomada de 
decisões rápidas e descentralizadas, 
bem como a capacidade de transformar 
dados em conhecimento para geração 
de insights de negócios. Portanto, 
funcionários capazes de interpretar 
dados para orientar decisões (grandes 
e pequenas) mais certeiras têm lugar 
garantido no futuro das organizações.

CRIATIVIDADE

Em um mundo em que, cada vez mais, 
os chamados trabalhadores digitais 
(leia: robôs) estão invadindo o mercado 
de trabalho, há quem diga que a 
criatividade é a nova produtividade. 
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Neste aspecto, o profissional que busca 
soluções inovadoras torna-se um ativo 
valioso para a empresa, ao proporcionar 
insights diferentes dos usuais.

E engana-se quem pensa que há 
alguns que nascem criativos e outros 
não: criatividade é uma habilidade 
treinável, que envolve repertório, 
escuta ativa e até mesmo improviso.

Para empresas
As empresas precisarão adequar-se 
tanto estrategicamente, para proteger-
se das intempéries de um mundo VUCA 
(volátil, incerto, complexo e ambíguo), 
como em âmbito organizacional, 
para atenderem aos valores e 
exigências dos novos tempos.

Com isso, alguns princípios precisarão ser 
trabalhados. Confira alguns deles a seguir:

AMBIDESTRIA ORGANIZACIONAL

A ambidestria organizacional está 
relacionada às diferentes fontes de gestão 
do valor produzido por uma organização. 
Ter ambidestria organizacional significa 
ter equipes trabalhando no presente e 
no futuro da empresa simultaneamente.
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É colher todos os frutos no momento 
atual, mas sem colocar “todos os ovos na 
mesma cesta”, preparando o terreno para 
o futuro. Neste caso, há 2 possibilidades:

Transformação total, mesmo que 
momentânea, em que se redesenha 
o modelo de negócios. Exemplos: 
restaurantes físicos tornaram-se apenas 
“cozinhas” e passaram a produzir 
exclusivamente para delivery.

Cenário de expansão, em que diferentes 
modelos de negócios coexistem e 
conversam com diferentes públicos, 
trazendo receita para a empresa das mais 
variadas formas. É um processo menos 
radical e demanda esforços incrementais.

Um exemplo prático de processo 
incremental é a discussão do Run 
the Bank para o Change the Bank 
no setor bancário, que referem-se, 
respectivamente, ao modelo de negócios 
atual e à incorporação de novos atributos 
digitais às soluções financeiras.

Estamos falando de criar um mecanismo 
para encontrar modelos de negócios que 
ainda estão na “periferia da inovação” 
e desenvolvê-los de forma incremental 
para antecipar-se às mudanças – criando, 
de quebra, um escudo para reduzir 
as incertezas que virão pela frente.
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INOVAÇÃO ANTECIPATÓRIA
O futuro não é previsível – mas 
é influenciável. Identificados os 
caminhos, é chegado o momento de 
escalar as transformações dentro 
da empresa para acelerar a virada 
de chave e tangenciar as metas e 
objetivos na direção da mudança. 

É preciso promover a partir de agora 
ações que estimulem a transição do 
status atual para uma versão mais 
inovadora (do modelo de negócio, 
na hierarquia organizacional, na 
cultura…). O objetivo é criar “o próximo 
grande salto do mercado”.

Ao antecipar tendências, definir o 
nível de esforço a ser imprimido e 
planejar o caminho até a linha de 
chegada, é possível estar sempre um 
passo à frente da concorrência.

GESTÃO DA MUDANÇA
Gestão da mudança é a estratégia que 
orienta como preparar, equipar e apoiar 
indivíduos na adoção de mudanças 
com sucesso, a fim de potencializar os 
resultados. A abordagem é empregada 
na prevenção e gestão da implementação 
de novos processos e estruturas.
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O ano de 2020 impactou negócios 
como nenhum outro na história 
recente e acabou servindo como 
um ultimato a diversos setores da 
economia sobre Transformação 
Digital. Não havia mais opções: era 
digitalizar-se ou digitalizar-se.

Em um momento de incertezas e 
retração do consumo, as empresas 
conseguiram aos poucos encontrar o 
caminho de saída da crise apostando 
no empoderamento de seus clientes. 
Ao dedicarem um espaço para seus 
usuários no centro da estratégia de 
negócios, essas corporações forneceram 
experiências de consumo melhores, 
levando em conta as necessidades 
que seus clientes tinham naquele 
momento e as alternativas viáveis.

Aconteceu com o setor de bens de 
consumo, por exemplo, que precisou 
responder a uma questão crucial: com 
os pequenos varejistas fechando as 
portas, como atingir o cliente final? 
A solução: além de B2B, tornar-
se um pouco B2C também.

Já o segmento bancário tem 
liderado uma série de avanços — que 
alteraram, inclusive, algumas regras 
de funcionamento do setor. A aposta 
para superar a crise é no Change the 
Bank, movimento focado nas dores dos 
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usuários e na promoção de experiências 
que consideram o que há de mais moderno 
em relacionamento com o cliente.

O Change the Bank se opõe ao modus 
operandi tradicional do sistema 
bancário. É uma mudança consciente, 
gradual e muito bem aceita pelos 
consumidores. Segue o exemplo.

Quando te perguntamos como será 
uma agência bancária do futuro, o 
que você pensa? Um ambiente físico? 
No Change the Bank, essa resposta 
é clara: a agência do futuro está na 
palma da mão, no seu smartphone.

Valores estão sendo redefinidos

Movimentos como esses vão exigir 
capacidade de resposta rápida a 
estímulos e incorporação de recursos 
tecnológicos às operações com agilidade. 
Mas essa virada não acontece da noite 
para o dia. E é por isso que investir 
em um processo de transição
estruturado é a melhor opção. Estamos 
falando sobre gestão da mudança.

Mercados que funcionam dentro de uma 
lógica consolidada há décadas geralmente 
enfrentam dificuldades adicionais nesse 
processo. Por isso, é importante entender 
como fincar os pilares da transformação 
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na empresa. Um bom caminho é 
redefinir os valores que vão guiar esse 
novo momento para redesenhar a 
cultura organizacional em torno disso.

ESG
Com a chegada de uma nova força 
de trabalho ao mercado, é natural 
que algumas práticas e valores 
mudem com o tempo — e isso tem 
impacto direto sobre os negócios.

O acrônimo refere-se aos termos 
ambiental, social e governança e 
têm origem no mercado financeiro. Os 
valores ESG surgiram como forma de 
fornecer informações mais assertivas 
sobre como as organizações estão 
endereçando questões complexas da 
atualidade e estabelecer critérios mais 
objetivos para avaliação de investimento. 

Os princípios ESG avaliam a capacidade 
das companhias de interpretar o que está 
acontecendo na sociedade e traduzir 
esses valores no negócio. Para o mercado, 
isso gera um balanço positivo em 
relação à qualidade da gestão, o grau de 
estruturação e a estabilidade do negócio.

https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/esg-enviromental-social-governance/
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04
OS 

FRAMEWORKS 
DO FUTURO
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Data Science: dados 
são inevitáveis
Acreditamos que, na situação atual, 
ninguém mais duvida do poder dos 
dados. Diariamente, a maioria dos 
habitantes do planeta produzem e 
trocam dados. O tempo todo. 

Já falamos aqui (em uma série de 
materiais) o quanto dados são mais 
que necessários... são inevitáveis. Com 
a virada de chave do mundo todo 
para o digital, tudo passou a ser data-
driven. E não tem como ser diferente. 

Hoje, devido à hiperconectividade 
gerada pelas redes interconectadas, 
vivemos na Era dos Dados. Os dados 
estão em todos os lugares e tudo se 
resume a eles. Não tem para onde 
correr: você produz dados incontáveis 24 
horas por dia. Dados são inevitáveis!

É um fato: dados e Ciência de 
Dados vão permear o futuro. 

O deep dive em Ciência de Dados é 
fundamental para as corporações 
que querem sobreviver. E esse cenário 
chancela um fato importante: a enorme 
oportunidade de usar esses dados 
para entender melhor o seu usuário.
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DESIGN DRIVEN DATA SCIENCE: DATA 
SCIENCE COM VIÉS HUMANIZADO

Baseado no casamento de Design 
Thinking com Data Science, criamos 
um modelo chamado Design Driven 
Data Science. É uma abordagem para a 
inovação fundamentada nos pilares de 
Data Science e do Design Thinking. 

Essa combinação pode proporcionar às 
empresas maior agilidade e assertividade 
na transformação de dados em 
produtos e serviços inovadores. 

O modelo MJV de Data Science orientado 
pelo design consiste em 3 etapas com 
os seguintes objetivos gerais:

> Empathize & Define: Reenquadramento 
de desafios estratégicos às
organizações sob perspectiva 
humanizada e baseada em dados.
> Discover & Model: Emprego de métodos 
e algoritmos matemáticos para
gerar insights a partir dos dados e criar 
soluções robustas e criativas para os
desafios propostos.
> Prototype & Deploy: Tangibilização de 
soluções em novas ofertas de produtos
ou serviços baseados em dados que 
excedem as expectativas de clientes e
usuários finais.

https://conteudo.mjv.com.br/livro/design-driven-data-science
https://conteudo.mjv.com.br/livro/design-driven-data-science
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Dados são o novo petróleo?

Você já deve ter ouvido essa frase. Até 
aqui mesmo em nossos conteúdos. 
Porém, essa afirmação não é nossa. 
Veio de Clive Humby, matemático 
britânico do ramo da ciência de dados 
que estuda o fenômeno. 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”.

Nós? Concordamos, é claro! E 
acreditamos que as empresas 
precisam acompanhar esse 
movimento, pois é através dos 
dados coletados internamente e de 
fontes externas que podem extrair 
informações e insights valiosos para 
decisões inteligentes e eficientes. 

Porém, vamos um pouco além. 
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Acreditamos que os dados são a nova 
kryptonita. Sim, a pedra das histórias do 
Super-Homem. É muito poderosa, mas 
capaz de enfraquecer e tornar vulnerável 
quem não a manipula corretamente.

Isso nos leva à conclusão que, na verdade, 
os dados desbancaram o petróleo. Hoje, 
são o ativo mais valioso do mundo. 
Mas, lembre-se, mais do que nunca é 
preciso saber tratá-los corretamente.

MÉTODOS ÁGEIS: GANHA 
QUEM CHEGAR PRIMEIRO

Veja, quando falamos em futuro, temos 
que trazer uma verdade incontestável: 
não há mais espaço para não ser ágil. 
E isso inclui toda a estrutura, processos 
e equipes da sua corporação. 

Acredite: ser ágil na tomada de 
decisão faz toda a diferença. Não há 
mais espaço para que este processo 
demore semanas e, por vezes, até 
meses. Porque quando você chega, de 
fato, na decisão, ela já ficou velha. 

Quando falamos em mercado, existe uma 
verdade absoluta: ganha quem chegar 
primeiro. E só chega primeiro quem é Ágil.   

Resta saber: quais corporações vão 
conseguir se adaptar com mais agilidade?
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Pensar em que habilidades precisamos 
desenvolver, adotar modelos de gestão 
mais eficientes. Repensar processos. 
Recalibrar a estratégia. Olhar com mais 
atenção para a necessidade de um 
propósito que carregue a verdade da 
empresa e esteja vivo em cada processo. 

O Ágil nada mais é do que uma 
metodologia para o processo 
criativo que antecipa a necessidade 
de flexibilidade e na qual se aplica 
um nível de pragmatismo para a 
entrega do produto acabado. 

As metodologias ágeis se concentram 
em manter um código simples, testando 
muitas vezes e entregando porções 
funcionais da aplicação. Na prática, 
isso significa construir em cima de 
pequenas peças aprovadas pelo cliente 
no decorrer do projeto, ao invés de 
entregar uma aplicação grande ao final. 

O objetivo? Maximizar a criação 
de valor para garantir agilidade 
e frequência nas entregas.

O Manifesto Ágil possui 4 pilares 
principais que valorizam:

• Indivíduos e interações mais do 
que processos e ferramentas
• Softwares que trabalham com 
documentação mais abrangente
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• Colaboração do cliente mais do 
que negociação de contratos
• Respostas rápidas, mudanças ao 
longo do projeto seguindo um plano

DESIGN THINKING: O FOCO ESTÁ ONDE 
(OU EM QUEM) REALMENTE IMPORTA

Vamos começar com uma afirmação 
importantíssima e que você precisa ter 
em mente ao longo de toda essa leitura:

Entender o que seus clientes pensam 
é fundamental para o sucesso do seu 
negócio.

Parece óbvio, nós sabemos. Mas 
o grande gap aqui é responder: 
como entender o cliente?

Na era da obsessão pelo consumidor, 
empresas estão recorrendo a 
métodos de investigação de áreas 
do conhecimento para conhecer 
profundamente os hábitos de consumo 
dos clientes e oferecer a solução certa. 
E é aí que o Design Thinking brilha. 

Em nosso mundo novo, vivemos, ainda, 
em um certo momento de incertezas. 
Porém, ao mesmo tempo, é hora de 
arregaçar as mangas e começar a 
construir o futuro - antes que façam isso 
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por nós. E, acredite, é possível sair dessa 
crise muito mais fortalecido, assertivo 
e estratégico. Basta olhar para o lugar 
certo e empregar a ferramenta certa. 

É esse movimento que a MJV já fazia 
e está sendo potencializado nesse 
momento tão delicado. E o Design 
Thinking, metodologia que está em 
nosso DNA e que foi o alicerce de nossa 
construção de valores, pode ser o fio 
condutor para essa transformação. 

A importância do consumidor já é 
senso comum. Ainda mais comum em 
pleno 2020, o ano em que tudo mudou 
- inclusive e principalmente a forma 
de consumo. Se os clientes já eram 
exigentes e conscientes de suas escolhas, 
isso aumentou exponencialmente. 

A verdade é que, hoje, o consumidor 
pensa e avalia muito mais as ofertas, 
os produtos, os serviços e a empresa 
como um todo antes de entregar seus 
corações - e seu dinheiro, é claro! 

São diferentes as estratégias de 
diferenciação no mercado atual. 
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Porém, um passo fundamental para 
todas as empresas é obter insights de 
seus consumidores. Esse é o primeiro 
alicerce de uma empresa focada 
na obsessão pelo consumidor. 
 
Todas empresas que querem se 
diferenciar, crescer e impactar tem 
que conhecer e entender a fundo 
quem são seus consumidores. Como 
conhecê-los? Com uma metodologia 
centrada no ser humano. 

“Uma abordagem estruturada de 
inovação que tem o ser humano como 
foco e busca gerar soluções que 
alinham o desejo e as necessidades 
do usuário consumidor à geração de 
valor para o negócio”.

Para ficar ainda mais simples, o DT é 
uma abordagem de inovação pautada 
na forma de pensar do designer. Isso 
porque o designer alia a criatividade e a 
empatia para criar soluções inovadoras. 

O Design Thinking, portanto, 
complementa a visão mercadológica 
de que para inovar é preciso 
focar no desenvolvimento e na 
integração de novas tecnologias e 
na abertura de novos mercados. 
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Além disso, o Design Thinking inova 
principalmente ao introduzir novos 
significados aos produtos, serviços e 
relacionamentos a partir do foco no ser 
humano. E é exatamente esse o foco do 
novo normal: os seres humanos. Para 
estar alinhado ao novo mundo, ao novo 
consumidor e à nova realidade que se 
apresenta não tem como não pensar 
no seu cliente em primeiro lugar. 

Em nosso novo mundo, o Design 
Thinking será o pano de fundo 
para um reenquadramento 
estratégico (ou reframe estratégico, 
como preferir chamar). 

O que é isso? Repensar e entender 
como as pessoas estão se sentindo, 
como estão lidando com a nova 
realidade, que mudanças ela traz 
e o que temos em comum. 

O Design Thinking consegue traçar 
um panorama de todos esses vetores, 
compreendendo profundamente o 
indivíduo através de suas análises. 
Dessa forma, coloca todos em uma 
mesma página, possibilitando um 
maior entendimento do negócio nesse 
momento de transição e de gestão.
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O que precisamos, mais do que 
nunca, é entender o indivíduo, 
conhecer e compreender a fundo 
suas necessidades. E isso nos levará a 
repensar, também, o negócio. 

E como isso gera valor para o negócio?

> Promove engajamento
> Ajuda a pensar em ações que geram 
uma transição remota mais eficiente
> Mostra o caminho para repensar o 
negócio em um momento de crise
> Encontra oportunidades de 
negócio nesse contexto
> Mantém a corporação no 
jogo: sua empresa continua 
competitiva no mercado

Ao trazer uma mentalidade alinhada 
com as crescentes incertezas vigentes, a 
abordagem entrega um resultado de valor 
em pouco tempo, levando o foco para o 
indivíduo e para uma execução em curto 
prazo. Cai como uma luva, não é mesmo?

LEAN: GESTÃO ENXUTA, 
RESULTADOS EXPONENCIAIS

Imagino que, se você chegou até 
aqui, já deve ter ouvido falar em 
Lean. Nesse sentido, você deve estar 
se perguntando: por que o Lean é 
considerado um framework do futuro?
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Se você conhece a metodologia, a 
resposta já está aí. Em nosso novo normal 
(ou novo mundo), gráficos estáticos 
e planos de projeto empoeirados não 
fazem muito sentido, não é? Livrar-se 
deles e mergulhar em um processo de 
gerenciamento de mudanças orientado 
por feedback é o sonho de toda e 
qualquer corporação que deseja manter 
seu lugar ao sol - ou no mercado. 

Você pode ponderar que sua empresa 
ainda não utiliza metodologias ágeis, ainda 
roda dentro do modelo waterfall. E tudo 
bem. Esse é o diferencial do Lean: você e 
sua equipe não precisam ser conhecedores 
de abordagens enxutas e ferramentas 
ágeis para mergulhar nesse universo.

A equação que o Lean traz para 
as empresas é muito simples e, 
ao mesmo tempo, de sucesso.

  gestão enxuta + 
resultados exponenciais

Qual gestor não sonha em ter exatamente 
esse combo na sua empresa e no seu time? 
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Lean é uma filosofia de gestão. O 
método nasceu na década de 1970, 
focado na produção do Sistema Toyota. 
E, a partir daí, escalou e ganhou as 
empresas ao redor do globo. 

Quando falamos em Lean, batemos na 
tecla da palavra “enxuto” porque essa 
é exatamente a tradução da palavra e 
sua proposta para o sistema de gestão. 

Isso cai como uma luva para os tempos 
em que vivemos: transformação 
digital a todo vapor, instabilidade 
econômica, consumidores cada vez 
mais racionais e exigentes, prazos mais 
curtos e muitas outras variáveis. 

Nesse contexto, menos é mais. Muito mais!

A Filosofia da Gestão Lean pode 
ser expressa da seguinte forma:

Eliminação de desperdícios + aumento 
da eficiência operacional = resultados 
expressivos

A transição para a metodologia 
é robusta. Não é uma tarefa fácil, 
mas certamente valerá a pena!
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Não existem fórmulas secretas, atalhos 
ou ferramentas que substituem uma 
liderança que conhece profundamente 
as dores do seu negócio. Isso é bem 
importante para guiar o processo 
e a equipe para chegar ao gol! 

A mudança na forma como os 
colaboradores encaram um problema 
não muda da noite para o dia. Todo 
o mindset da empresa precisa 
caminhar junto nessa jornada. 

Para se tornar Lean, você vai precisar criar 
a musculatura necessária para operar essa 
mudança na cultura da companhia. E isso 
começa na liderança e passa por todos os 
setores e camadas de atuação. Ninguém 
fica de fora! Esse é o novo normal. 
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05
COMO SERÁ 
O AMANHÃ? 

UM NOVO 
PARADIGMA



47©MJV Technology & Innovation 2020 All Rights Reserved

Uma das lições que a indústria teve 
durante o período de pandemia é 
a convicção de que poderíamos 
estar fazendo mais em relação a 
direcionar esforços para o futuro.

A dificuldade em realizar uma ação 
previsível e relativamente simples, 
como transferir trabalhadores dos 
escritórios para suas casas, demonstra 
um gap de inovação evidente e denota 
uma certa demora em mergulhar 
fundo na Transformação Digital.

Ainda estamos observando a 
inovação mais como obrigação e 
risco do que como benefício.

Fato é que, em vez de propor 
mudanças em velocidade adequada 
(e que tirem nossas organizações 
da zona de conforto), estamos nos 
contentando em responder a elas.

A verdade é que responder rápido 
a mudanças é bom, mas não 
suficiente. É preciso antevê-las. E 
propor caminhos para chegar até 
elas com relativa fluidez. Antes que 
elas nos acertem desprevenidos.
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Como dissemos, a única pista que temos 
sobre o futuro é o alto grau de instabilidade 
que encontraremos para frente, com a 
aspiração de um mundo cada vez mais 
digital, tecnológico, automatizado e, se a 
lógica continuar, descentralizado (P2P).

Para evitar impactos causados por 
acontecimentos que estão fora do radar 
das organizações, é preciso construir um 
ecossistema de gestão da mudança que, 
ao mesmo tempo, identifique sinais de 
volatilidade, blinde empresas dos efeitos 
de possíveis crises e conduza ações de 
forma proativa em direção à inovação.

A MJV tem um plano especial para 
convergir esses 3 pontos. Confira:

RADAR | ESTUDO DE FUTURO

• Mapeamento de sinais emergentes
• Conexão com o contexto 
global de macrotendências
• Visão holística de benchmark para buscar 
referências na “periferia da inovação”

ESCUDO | GERENCIAMENTO DE RISCO

• Antever possíveis cenários desfavoráveis
• Plano de mitigação de riscos
• Incentivo à  ambidestria para 
resiliência organizacional
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ESPADA | INOVAÇÃO ANTECIPATÓRIA

• Criar e testar soluções para 
curto, médio e longo prazo
• Gestão da mudança
• Vantagem competitiva

O amanhã exigirá postura ativa na 
condução das mudanças e construção 
de mecanismos para inovação. 
Para isso, é preciso compreender 
possíveis desdobramentos do futuro 
e desenvolver planos de ação em 
cima dessas perspectivas.

E apenas por meio de uma mudança 
de mindset, do responsivo para 
o proativo, teremos caminhos 
de futuro mais cristalinos.
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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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