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“Em time que está ganhando não se 
mexe”. Com certeza você já ouviu 
essa frase muitas e muitas vezes ao 
longo da vida. Acontece que nós, seres 
humanos, somos avessos à mudanças, 
assim como somos avessos aos 
riscos. Pelo menos a maioria de nós.

É um fator biológico, um mecanismo 
de defesa que nos protegeu das 
surpresas de um mundo completamente 
imprevisível há milhares de anos atrás. 

E tudo bem, se há um ditado sobre 
isso é porque, em algum contexto, 
já fez sentido. Hoje não mais.

Isso porque o futuro é daqueles que 
estão em constante movimento 
para encontrar “the next big thing”. A 
mudança é, cada vez mais, a tônica 
do mundo em um ambiente volátil, 
incerto, complexo, ambíguo, não linear 
e, muitas vezes, incompreensível.

Se você quiser entender com maior 
profundidade a natureza dessas 
transformações, explicamos no artigo 
Do mundo VUCA ao mundo BANI. São 
só 4 minutos de leitura. Vale a pena!

Os exemplos que descrevemos 
acima têm impacto em diversas 
áreas de nossas vidas. E nos 
negócios não seria diferente.
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Em nosso report de tendências 
2019-20, já falávamos em nosso 
editorial que a Transformação 
Digital é um “long game”. 

Não tem linha de chegada, a 
transformação é o caminho. 
Um caminho de constante 
construção e proposição.
 
Acontece que para garantir o 
sucesso dessa jornada, é preciso 
movimentar-se constantemente e 
até mesmo acelerar e influenciar 
os contextos em direções que 
nos beneficiem - claro, dentro 
das regras éticas e legais.

E para isso, é necessário gerenciar 
com sucesso os elementos que 
envolvem as mudanças. Afinal, 
operacionalizar mudanças, 
muitas vezes em escala, é 
necessário, mas não fácil.
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COVID-19: 
a realidade reinventada
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Voltemos por um instante ao velho 
ditado: “Em time que está ganhando 
não se mexe”. 
 
Mas e quando, via de regra, 
ninguém está ganhando? E quando 
o cenário majoritário é de mitigação 
de perdas? 
 
Pudemos presenciar um cenário 
como esse durante o início da 
pandemia, em março de 2020.Você 
deve se lembrar que empresas 
que nunca haviam fornecido um 
único dia de trabalho remoto a 
seus funcionários, de uma hora 
para outra precisaram quebrar 
um paradigma e adaptar sua 
cultura para operar remotamente.

Como frisamos na introdução 
deste e-book, quem se destacou 
nesse contexto foi quem tinha uma 
carta na manga para se adaptar 
rapidamente e executar um plano 
de ação. E, veja bem, isso não é um 
movimento apenas em resposta, e 
sim de antecipação àquilo. 
 
Se saíram melhor empresas que 
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tinham a convicção de que um dia 
poderia haver uma situação que 
transformasse diametralmente 
suas operações. Empresas que 
já haviam pensado sobre a 
viabilidade dessa transformação.

Aqui, estamos falando de conceitos 
como Inovação Antecipatória 
e Design de Futuros, sim. Mas, 
principalmente, sobre Gestão da 
Mudança. E é neste tema que iremos 
nos aprofundar de agora em diante.
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A gestão da mudança, ou change 
management, como preferir, nada 
mais é do que um conjunto de boas 
práticas que auxiliam, orientam 
e apoiam equipes na adoção de 
uma mudança com sucesso.

Aqui, estamos nos referindo 
a qualquer tipo de mudança, 
desde um ajuste comum em 
processos produtivos até mesmo 
uma variação de um modelo de 
negócios B2B para B2C (que nós 
vimos durante a pandemia).

Entretanto, vamos nos 
dedicar àquelas que, de fato, 
transformam negócios.

O processo de gestão das 
mudanças é uma incumbência 
dos líderes das empresas, 
que são responsáveis pela 
absorção de novos hábitos 
pelas equipes, necessários ao 
sucesso da empreitada. 

Uma boa gestão da mudança está 
sempre atenta a 4 elementos: 

• pessoas
• processos
• comunicação
• métodos e ferramentas
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Nesse contexto, há alguns 
elementos fundamentais, que 
podemos associar a outros dois:

• engajamento de equipes
identificar os perfis organizacionais

• definir o que é sucesso      
alinhamento de expectativas 
e objetivos

Não é surpresa para ninguém que, 
para atingir o sucesso da gestão da 
mudança, ter equipes engajadas 
é um pré-requisito. Quando as 
mudanças são forçadas (como as 
que vimos na pandemia), não há 
muita opção. 
 
Mas quando a transformação é 
conduzida pela convicção de dar 
um passo à frente nos modelos já 
utilizados, é imprescindível “sentir a 
temperatura” das equipes e verificar 
o entusiasmo acerca da aderência 
de novos métodos e processos. 
 
E isso, sem dúvidas, passa 
pela identificação dos 
perfis de profissionais que 
você tem à disposição.
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Para Bruno Medida, Global Head 
of Digital Transformation da MJV, 
é fundamental conhecer os perfis 
envolvidos na sua equipe para 
direcionar os esforços de gestão da 
mudança. Ele defende que somente 
entendendo como as pessoas se 
comportam frente às mudanças será 
possível capacitá-las e treiná-las nas 
novas skills que essas transformações 
irão demandar. 
 
“Sabendo identificar nos times a 
maneira com que os profissionais 
lidam com a mudança, fica 
mais fácil trazer as abordagens 
de sensibilização a elas”.

Confira 3 perfis muito comuns:

 
OS AGREGADORES
Neste grupo, estão os 
indivíduos que abraçam 
o trabalho e gostam do 
que fazem. Eles participam 
ativamente das tarefas, são 
propositivos e cientes dos 
objetivos propostos pela 
empresa e pela equipe. Estão 
intrinsecamente conectados 
ao objetivo da empresa, pois 
sentem que têm um propósito 
ao realizar seu trabalho.

Created by Samy Menai
from the Noun Project
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Geralmente, são pessoas 
que funcionam melhor em 
ambientes colaborativos e 
são peças fundamentais no 
processo de gestão da mudança. 
Garanta que sejam maioria 
e crie espaço para que esses 
colaboradores atuem (e não se 
transformem em indiferentes). 

 
OS INDIVIDUALISTAS
Estes profissionais tendem a 
engajar-se comente em projetos 
em que vejam benefício direto 
a eles, como um ajuste de 
processos no próprio setor. Os 
individualistas, portanto, não 
devem ser considerados parte da 
maioria inicial entusiasta. 
 
Contudo, esse perfil profissional 
preza pela competência e, 
exatamente por isso, acaba 
colaborando com o coletivo e 
agregando valor à equipe. Ou 
seja, durante um processo de 
gestão da mudança, vale ter 
esse profissional do seu lado.

 

Created by Becris
from the Noun Project
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Os indiferentes
Estão ali fisicamente, 
motivados apenas por 
questões pessoais, mas não 
inspirados pelo trabalho 
que fazem ou pelo objetivo 
traçado. Antes de cair nos 
clichês corporativos como 
“vestir a camisa”, pense 
no que está faltando.

Esse funcionário tem 
a visão do todo? Ele 
está no lugar certo?

Via de regra, os indiferentes 
não exigem muita interação 
para que sejam convencidos 
da mudança. Eles não serão 
os entusiastas da ideia, mas, 
uma vez estruturados os 
processos de transição, vão 
aderir gerando o volume final.

É preciso aterrissar os 
desafios corporativos
Para garantir o alinhamento 
dos stakeholders e gerenciar as 
expectativas, é preciso definir 
o conceito de “sucesso” ao 
fim do processo de transição 
para um novo modelo.
 

Created by corpus delicti
from the Noun Project
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Para isso, é preciso antes entender 
no que consistem as mudanças. 
E torná-las palpáveis. 

Nós, da MJV, acreditamos que 
entendo os processos que existem 
por detrás de cada tema, é 
possível afastar o “medo” que 
cerca as mudanças no mundo 
corporativo. É por isso que 
acreditamos na nutrição de nossos 
clientes com conteúdo de valor, 
que vai além dos conceitos mais 
básicos e promove reflexões. 
 
Há algum tempo, algumas 
buzzwords no mercado, de tão 
repetidas, passaram a ter seu 
sentido esvaziado. Aconteceu um 
pouco isso com palavras como 
Big Data e Transformação Digital 
- são abrangentes demais. E isso 
assusta. 
 
E o motivo disso é que elas não 
tangibilizam os processos e o 
esforço da empreitada. Como lidar 
com o Big Data? Como realizar a 
Transformação Digital? Há áreas 
de negócios inteiras dedicadas a 
estruturar estes processos. 
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No caso da Transformação 
Digital, por exemplo, a palavra 
representa todo um novo 
ecossistema de negócios que 
funciona online. Nela está contido 
todo um arcabouço de temas, 
como digitalização, computação 
em nuvem, automação, modelo 
de plataforma, omnichannel, 
experiência do usuário.

Portanto, a importância de 
“aterrissar” o que significam 
esses temas é crucial para 
que se alinhe o esforço e as 
expectativas dos stakeholders em 
torno do que é possível realizar.
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CULTURA DE 
INOVAÇÃO: 

por que é fundamental 
no processo de gestão 

da mudança?
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Não há para onde fugir: você vai 
precisar inovar (para não dizer 
disruptar) para sobreviver. 
 
Por inovação, podemos entender 
“melhoria”. Por disrupção, 
“transformação”. Agora pense: se 
todos estão inovando, quem é que 
está na frente nesse jogo? 
 
O argumento da inovação é mais 
um daqueles que é batido, afinal, 
se todos estão inovando, estamos 
muito próximos de um platô. Já 
falamos em alguns artigos sobre a 
curva de inovação, que é iniciada 
pelos inovadores, depois adotada 
pela maioria inicial, maioria tardia e 
os retardatários. 
 
Ou seja, o momento em que você 
decide inovar importa. 
 
Tudo indica que o caminho 
dos próximos campeões é o 
da inovação disruptiva, e por 
isso queremos dizer empresas 
que estão dispostas a fazer 
mudanças drásticas em seus 
modelos de negócios.
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Mas não há como fazer isso sem 
uma cultura de inovação. É preciso 
construir isso. Porque, no fim do 
dia, é a cultura organizacional que 
importa. É como sua organização 
está habituada a responder às 
questões e ajustes que se apresentam 
no dia a dia, afinal, é impensável 
conduzir negócios atualmente sem 
um fluxo de melhoria contínuo.

Mas conosco você não fica no escuro. 
Confira 5 passos para implementar 
uma cultura de inovação no seu setor!

1. Tenha a intencionalidade 
como seu guia

Iniciativas como workshops, com 
caráter mais de capacitação, e 
hackathons, cujo objetivo final é 
gerar um produto final ou MVP, 
são essenciais para que os times 
estejam aculturados a gerar valor.

Nem toda inovação é decorrente de 
intencionalidade. Mar ter processos 
estruturados para isso é, sem 
dúvida nenhuma, um método mais 
eficaz para perserguir o novo.

Portanto, promover iniciativas cujo 
objetivo final é chegar a um resultado 
inédito são mais do que bem-vindas.
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2. Cria um ambiente propício 
para a inovação

Você sabe, se quiser resultados 
diferentes, precisará empregar 
esforços diferentes.

A melhor forma de fazer com que 
sua equipe passe a operar tendo 
a inovação como a base de suas 
decisões é criando uma nova 
cultura corporativa. E, se a criação 
de uma cultura está calcada no 
cultivo de novos hábitos, é preciso 
criar espaço para a inovação.

Existem alguns pontos na criação 
desse “espaço para inovar” 
– e referem-se, basicamente, 
à diminuição de restrições e 
maior flexibilidade nos métodos 
empregados no dia a dia.

Em um mundo cada vez mais 
remoto, essa dica assume uma nova 
dimensão, claro, mais digital. Isso 
quer dizer que essa flexibilidade não 
está restrita ao ambiente físico.

Cabe às lideranças e facilitadores, 
estabelecer os meios que 
aproximem os colaboradores 
e os incentivem a manter os 
hábitos do regime presencial.
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3. Dê autonomia

A construção de uma gestão 
horizontal é um dos atributos da tal 
flexibilidade que mencionamos, que 
integra o processo de inovação.

Você sabe o que precisa ser feito 
e estabeleceu metas, então deixe 
as pessoas livres para encontrar 
a melhor maneira de entregar os 
resultados. Coloque-se como um 
facilitador e não como um fiscal.

4. Incentive a experimentação 
e abrace as falhas

Como falamos bastante sobre 
esse tema no tópico anterior, aqui 
vai um conselho simples e rápido, 
só para reforçar o conceito: não 
reprima as falhas. É errando que se 
aprende. Evite inibir a ousadia e a 
coragem das pessoas, pois, assim, 
elas farão experimentações, darão 
asas à imaginação e à inovação.
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5. Dedique tempo à inovação

É difícil produzir novos pensamentos 
e ideias quando seu time está sendo 
espremido por demandas. Por isso, 
garantir que seus colaboradores 
tenham tempo disponível para 
respirar e engajar-se em temas de 
seu interesse é um passo fundamental 
para a implementação de uma 
cultura de inovação eficaz.

Ah, e não confunda isso com 
improdutividade, por favor. Essa 
espécie de “ócio criativo” é tido como 
um dos principais geradores de ideias 
(da mesma forma que momentos de 
crises são tidos como uma espécie 
de catalisadores de inovação).

Uma empresa que frequentemente 
aproveita a criatividade de seus 
funcionários para geração de 
produtos inovadores é o Google. A 
Big Tech é conhecida por reservar 
na agenda dos colaboradores um 
percentual de tempo para que 
eles se engajem nas tarefas que 
quiserem dentro da organização.

É claro, o Google não é o 
Google só por causa disso. Mas 
é muito por causa disso.
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A cultura come 
a estratégia no 
café da manhã?
Há uma provocação polêmica do 
autor Peter Drucker muito famosa 
no mundo corporativo:  
 
“A cultura come a estratégia do 
café da manhã”. 

É claro que é preciso reconhecer 
o valor de uma boa estratégia 
e planejamento. Mas, de fato, 
são as ações que irão trazer 
resultados. O que Drucker queria 
dizer aqui é que não importa o 
quão boa seja  estratégia, se a 
cultura não estiver voltada aos 
objetivos do negócio, teremos um 
belo mapa de como chegar lá, 
mas sem os meios adequados.

Se inovar é cada vez mais o 
caminho a ser seguido por 
aqueles que querem se destacar 
no mercado, investir em uma 
cultura de inovação e promover 
um ambiente de ebulição de 
ideias é a segurança de que sua 
empresa terá um processo de 
geração de nova oportunidades 
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E se, em algum momento em 
meio a tantas mudanças, você 
estiver, tenha certeza de que a 
cultura vai segurar as coisas no 
caminho certo por algum tempo. 
Se a cultura come a estratégia no 
café da manhã, nós não sabemos. 
Mas ela é capaz de pôr a mesa.
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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
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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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