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Como usar 
esse Report 
Durante muito tempo, a crença de que 

crises eram grandes ameaças para 

os negócios perpetuou no mundo 

- e acabou ocultando uma série de 

oportunidades latentes. 

A Covid-19 pôs fim a essa miopia, instaurando 
uma nova mentalidade nas organizações. A gente 
poderia chamá-la de novo-normal - porque, muitas 
vezes, também usamos esse nome. Mas agora 
precisamos ser mais cirúrgicos e identificar pelo 
nome a oportunidade mais valiosa dessa crise: seja 
bem-vindo à Era da Antifragilidade! 

Para mapear o que não pode sair do radar dos 
planejamentos estratégicos em 2021 - e nos próximos 
anos - produzimos esse Report de Tendências de 
Inovações de Negócios. 

Elencamos os 10 motores de mudanças com mais 
potencial disruptivo e soluções para fomentar 
resultados a partir deles. Como o ambiente 
que vivemos está cada vez mais alicerçado em 
informação e conhecimento, cada tendência 
conta com um hub de aprendizagem para 
aprofundamento. 

Essa lista é reflexo de uma enorme pesquisa sobre 
cenários futuros realizada pela área de Inovação 
Antecipatória da MJV esse ano. 
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Pesquisa Novo-Normal em 
construção em números: 

2 meses de imersão e 
curadorias de notícias

8 pessoas

40+ horas de discussão

80+ análises de futuro

650+ sinais futuros identificados

8 mapas de futuros e macro 
territórios
10 motores de mudança

27 incertezas
54 polaridades/previsões 
1404 combinações possíveis 2x2 e 
inúmeros cenários futuros

“Eu não sei o que 
o meu futuro me 
reserva. Mas não 
posso voltar atrás.”
Doutor Stephen Vincent Strange
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O escopo de um futurista é muito menos prever o 
futuro e muito mais refletir possibilidades do futuro 
para tomar decisões mais estratégicas aqui no 
presente. É uma intensa busca por sinais e indícios do 
que pode surgir lá na frente. 

É isso que você vai encontrar na Parte I do MJV Trends 
2021 - Tendência de Negócios: insights para alinhar 
suas estratégias com os impactos desse futuro 
cada vez mais acelerado. 

O futuro começa agora, escolha seu caminho!

 

Economia Pós-Digital: 
o que vem depois da 
Transformação Digital 
Nóticias de um vírus chegaram do outro lado do 
mundo! Em pouco tempo, todos nós estávamos 
em lockdown. Essa foi a tônica de 2020 - e ainda 
continua sendo. Com certeza, o ano mais atípico que 
já vivemos. 

Parte 1
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Muitos paradigmas foram quebrados e esse 
normal ganhou status de novo. Mas a questão 
que protagonizou o ano não era tão nova assim. A 
verdade é que, acredite, já estava mapeada. 

Abrimos nosso Report de Tendências de 2019 com a 
seguinte frase:

“Ao longo do último ano, você cansou de ouvir que a 

Transformação Digital está impactando as indústrias. 

Inúmeras vezes. Até que se tornasse vazio”

Bom, nós poderíamos ter aberto esse material com a 
mesma frase e ainda teria bastante efeito. 

A diferença que divide essa janela de tempo - antes 
e depois da Covid-19 -  é que, antes da pandemia, 
muitas empresas encaravam o processo como uma 
mudança de médio e longo prazo. 

A BDO Digital foi cirúrgica ao afirmar que:
“Se havia quaisquer dúvidas remanescentes sobre 
a necessidade de transformação digital para 
a longevidade dos negócios, o coronavírus as 
silenciou”

A pandemia acelerou de maneira inimaginável a 
Transformação Digital. 

As empresas que já estão nessa jornada precisam 
acelerar o processo. As organizações que ainda 
não trouxeram a transformação digital para o 
planejamento estratégico...

Bom, essas estão em apuros e precisam mergulhar 
nessa era digital com urgência.  

Sim, é uma questão de sobrevivência ou o total 
esquecimento.

 

Por que só há olhos para a 
Transformação Digital?
Vamos lá! Em março deste ano, pelo menos um terço 
da população mundial já estivera em algum tipo de 
restrição social, segundo balanço da agência France 
Presse - AFP.

Estamos falando de 2,8 bilhões de pessoas afastadas 
das suas habituais rotinas, experimentando uma 
série de novas soluções para antigas necessidades: ir 
ao banco, ao médico, cuidar da educação dos filhos, 
trabalhar, fazer compras no supermercado e até 
socializar com os amigos. 
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O que os impactos da 
pandemia no comportamento 
social significam de fato? 
Com o objetivo de entender a fundo o novo curso que 
essas transformações todas vão gerar nos próximos 
anos e guiar os negócios nessa transição, a área 
de Inovação Antecipatória da MJV mergulhou nas 
incertezas do presente para ter uma compreensão 
melhor do futuro. 

Todos os achados foram analisados, organizados, 
debatidos e priorizados por meio da metodologia de 
Futures Studies da MJV.

Com esse mesmo objetivo, a gente desenvolveu 
esse Report de Tendências de Negócio 2021 - o 
primeiro de uma série -, compilando, explicando e 
trazendo soluções para cooperar com a navegação 
nessas novas águas. 

Acredite: em meio a esse turbilhão, é possível 
identificar oportunidades e gerar muito valor para 
seus clientes e negócio. 

Para começar a pensar em futuros desejáveis, 
vamos entender o motivo da Transformação 
Digital ter sido tão acelerada, virando a prioridade 
em todos os kanbans. 

“Até agora, aqueles que estavam à margem 
da sociedade, especialmente nos países em 
desenvolvimento, poderiam se sustentar vivendo 
‘fora da grade digital’. 

No entanto, as consequências de crises como a da 
Covid-19 significam que esses retardatários digitais 
não têm outra opção senão se conectarem, a fim 
de realizar com segurança tarefas essenciais do 
dia a dia. 

Abrir contas digitais para receber suporte ou 
simplesmente solicitar compras. À medida que 
a alfabetização digital aumenta, as empresas 
podem tirar proveito desse novo ‘mercado’ e 
desenvolver esse relacionamento atualmente 
inexistente com novos produtos.”
Pesquisa Novo-Normal em Construção MJV - Digital Sem Fronteiras
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Diante desse insight, fica muito claro que não há 
outro caminho a não ser acelerar a jornada para 
finalizar de vez a transição para uma Economia 
Digital. Afinal, a Economia pós-transformação digital 
já começa a dar sinais. 

 

Tempo de interregno

Ainda não estamos vivendo o futuro. Embora a gente 
já consiga mapear uma série de possibilidades que 
podem ser experienciadas por lá. 

Hoje, vivemos um tempo chamado interregno. Foi 
assim que Zygmunt Bauman, sociólogo e filósofo 
polonês, chamou esse tipo de período. 

Não é a primeira vez que isso acontece. Com certeza, 
também não será a última. Estamos entre o que não 
é mais e o que ainda não é. O modelo que usávamos 
até agora não está resolvendo os desafios atuais. Só 
que o framework novo ainda não está pronto.

Opa, mas não se engane achando que esse tipo de 
disrupção nunca aconteceu antes. Na verdade, isso é 
bem comum, dá até para dizer que temos um modus 
operandi aqui. E isso data de a.C - não o antes da 
Covid-19, o antes de Cristo mesmo. 

A evolução é cheia de 
transformações abruptas
Atenção: esse título foi colocado aí como uma 
grande cutucada! Vamos primeiro à história e depois 
a gente fala de como é possível passar por essas 
transições sem sentir o abalo. 

Algumas vezes, parece mesmo que foi da noite para 
o dia. Acordamos e, de repente, tudo já era digital.
 
Mas a evolução online é coisa antiga, não começou 
agora. Os sinais fracos para o que vivemos hoje já 
tinham começado a piscar antes mesmo de Cristo 
aparecer por aqui.
 
No século VI a.C, o filósofo Tales de Mileto percebeu o 
processo por trás da eletricidade e decidiu estudá-lo 
um pouco. 

Depois, mais alguns cientistas mergulharam 
nesse fenômeno. Benjamin Franklin é o nome mais 
citado como dono do feito. O ano do seu primeiro 
experimento foi 1752 - dá para notar a jornada que 
há por trás das evoluções. 
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Foram as novas tecnologias emergentes dessa 
descoberta que possibilitaram a Revolução Industrial 
- essa sacudiu um bocado a forma de viver da 
época. 

Note que tem uma boa semelhança entre esse 
episódio e o que nós vivemos hoje com os impactos 
da pandemia. 

De lá para cá, a tecnologia só evoluiu - a bolha da 
internet em 1990 foi apenas uma questão inexorável. 
A evolução tecnológica avança um pouco todos os 
dias e, assim, promove rupturas a todo instante no 
mercado. 

Nos últimos anos, acompanhamos as empresas 
de tecnologia se transformarem nas mais valiosas 
do mundo*. Hoje, o top 3 fica por conta da Amazon, 
Google e Apple. 

2020 
1. Amazon (varejo)
2. Google (tecnologia)
3. Apple (tecnologia)
4. Microsoft (tecnologia)
5. Samsung (tecnologia)

* Empresas mais valiosas do mundo no período 
destacado - Revista Forbes e a Brand Finance.

2010 
1. Exxon mobil (petróleo e gás) 
2. Apple (tecnologia) 
3. Berkshire Hathaway  (investimento) 
4. General Electric (variados) 
5. Wallmart (varejo) 

2019
1. Apple  (tecnologia)
2. Google (tecnologia)
3. Microsoft (tecnologia)
4. Amazon (varejo)
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Não há dúvida: 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 pela ritmo - 
acelerado - que a tecnologia encontrou para evoluir. 

E por isso nós estamos aqui! Cara a cara com os 
impactos das disrupções que nos levarão a uma 
outra economia - que não é a costumeira, nem a 
digital. 

Caminhamos para um mindset digital-first. Não 
pense que estamos falando em apenas digitalizar 
o ambiente físico, pois não estamos! Aliás, os novos 
ventos nos levam para bem distante desse lugar. 

Para se alinhar à Economia que surge 
pós-transformação digital, é preciso que o seu 
modelo de negócio no ambiente digital não seja 
meramente a representação do mindset que ele já 
tem no offline. Ele deve ser pensadamente digital. 

Vamos explicar! 

Economia pós-transformação 
digital: para onde estamos 
indo?
Esse ano foi marcado pela corrida rumo às 
habilidades do futuro. Quatro skills serão, com 
certeza, passaportes para os novos futuros.

• resilientes
• antifrágeis 
• empáticos 
• digitais

Sobre a urgência da Transformação Digital, nós já 
falamos.  

A empatia surge como alicerce da obsessão pelo 
consumidor. O mercado nunca foi tão user-centric 
como é hoje. Motivar, inspirar e se relacionar com 
seus usuários e colaboradores gera muito valor para 
o negócio. Pode apostar!

A Economia de Resultado também coloca lenha 
nessa fogueira. É preciso um olhar bem mais humano 
para pôr fim ao reinado das estratégias orientadas 
por produtos! Sim, produtos e serviços ganham o 
status de commodity - e nada mais. 
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É hora de vender resultados e não produtos e 
serviços - afinal, a concorrência também vende 
produtos e serviços similares. E, acredite, os usuários 
olham para o que seu produto pode entregar - e 
melhorar sua vida ou se alinhar ao seu propósito - e 
não para o que é o seu produto. 

De tudo que temos escutado - e não tem sido 
pouca coisa -, a resiliência e a antifragilidade são 
passaportes para os novos cenários. 

Vamos falar rapidinho sobre essas 2 características e 
depois vai ficar bem mais simples pensar na jornada 
rumo à Economia pós-transformação digital. 

 

Antifragilidade e Resiliência: o 
mindset do futuro 

O ser humano tem um fascínio pelo futuro. Sempre 
estamos em busca de saber e descobrir o que vai 
acontecer.

Esse desejo é tão latente, que temos profissionais dos 
mais diversos setores que trabalham em prol desse 
futuro, nas suas mais variadas facetas: tarólogos, 
analistas de riscos, astrólogos, futuristas.

E acredite: isso vai te salvar!

Devemos nos preparar para um cenário em que 
empresas não sofram danos com qualquer crise. Por 
quê? Simples: crises são oportunidades de inovação 
e é possível - e indicado - beneficiar-se delas.  

Já estamos identificando negócios mais resilientes, 
ou seja, aqueles que são pouco afetados em 
momentos de desordem. Mas é preciso ir além. 

Se o espírito do tempo é justamente estar em sintonia 
com os ciclos - encurtados - de transições gerados 
pela tecnologia e com as reações e respostas dos 
consumidores à essas mudanças, é urgente realinhar 
a mentalidade das organizações.

O que é a Economia pós-
Transformação Digital

A Covid-19 foi um grande choque de realidade para 
as organizações que vinham se esquivando da 
transformação digital. Por quê? Vamos explicar.

A área de Inovação Antecipatória da MJV previu para 
os Futuros Possíveis o seguinte cenário. 
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NEGÓCIOS X.0

“A Covid-19 intensificou a transformação digital, que 
já vinha acontecendo nas empresas e na sociedade, 
gerando uma série de mudanças, como automação 
nos negócios e a promessa de máquinas operadas 
remotamente, sistemas e processos; carros sem 
motorista e entregas feitas por drones - sem 
mencionar a disrupção na cadeia de suprimentos; 
mudança de energia de combustível fóssil e 
distribuição centralizada para limpar produção e 
distribuição descentralizada. 

Tudo isso estava além do digital. 

Quando falamos de transformação digital, as 
pessoas do setor normalmente usam o termo 
phygital, uma mistura de interação física + digital. 
Bem, o físico está prestes a perder espaço nessa 
mistura. 

Em seu lugar, novos hábitos aparecem, por exemplo:
 

• trabalho remoto e distribuído; 

• o império de escritórios domésticos e reuniões 
de zoom; 

• comércio eletrônico automatizado; 

• sistemas de entrega que, combinados ao 
trabalho remoto, permitem a muitos sonhar em 
mudar para territórios menos habitados sem 
perder o contato com a civilização; 

• consumo, entretenimento e telecomunicações 
existentes em um nível totalmente novo; 

• tecnologia que nos permite conhecer 
virtualmente e ainda poder mover, apresentar, 
compartilhar slides e emoções; 

• ambientes de RV e AR que ‘substituem’ 
cinemas, lojas e até salas de conferência.

Alfabetização digital é agora obrigatória para todos 
os que vivem no planeta Terra.”
Pesquisa Novo-Normal em Construção MJV - Digital Sem Fronteiras

Você deve estar se perguntando como nós 
mapeamos esse futuro, não é?! Bom, os sinais desse 
novo normal já estavam aqui pelo presente. 
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Futuros são co-criados, eles não aparecem sem 
ser anunciados. Co-criar o porvir é a solução 
para se alinhar às disrupções inerentes à 
evolução dos mercados e da própria sociedade. 

Independente do futuro que você quer para 
o seu negócio, ele estará alicerçado na 
Transformação Digital. 

COVID-19 ESTÁ ACELERANDO O CRESCIMENTO 
DA ECONOMIA DIGITAL. – BDO

CORONAVIRUS: A COVID-19 IRÁ ACELERAR O USO 
DE ROBÔS PARA SUBSTITUIR TRABALHADORES 
HUMANOS?  – BBC

COMO A CORÉIA ESTÁ SE PREPARANDO PARA 
OS EMPREGOS DO FUTURO E O QUE PODEMOS 
APRENDER COM ELES? – WORLD BANK

https://www.bdo.com/insights/business-financial-advisory/strategy,-technology-transformation/covid-19-is-accelerating-the-rise-of-the-digital-e
https://www.bbc.com/news/technology-52340651
https://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/how-korea-preparing-jobs-future-and-what-can-we-learn-them
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Cenários futuros mapeados, é hora de mergulhar 
fundo nos motores de mudanças - pontos 
que podem ser identificados como forças que 
influenciam múltiplas áreas. 

Esses motores são potências disruptivas que estão 
presentes em todos os cenários a todo momento 
e que podem ter impacto distinto em futuros 
diferentes. 

Levantamos 10 tendências para o ano de 2021. 
Vamos entender seus reflexos nos negócios e que 
soluções devem estar presentes no planejamento 
estratégico dos próximos anos.  

Lembre-se: o futuro é antifrágil. 

Parte 2Parte 2
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Trends: os motores do futuro

Transformação 
Digital Acelerada 

A essa altura do Report, não há mais o que se falar 
sobre a urgência da Transformação Digital. 
 
O que nos faz colocar a Transformação Digital na 
lista de motores da mudança é justamente o fato de 
ela ser muito mais do que a adoção de tecnologias. 
Isso é muito simplista. 

Acredite: olhar para a Transformação Digital dessa 
forma não trará os resultados que as organizações 
precisam para navegar no novo normal. 

Estamos frente a frente com o mindset que vai mudar 
por completo a forma com que vivemos. A tecnologia 
é fundamental, mas sozinha não destrava o potencial 
disruptivo. Essa revolução é uma concepção e traz a 
mentalidade digital-first à tona. 

Os negócios que pretendem estar aqui nos próximos 
anos devem pensar em todos os processos da sua 
empresa operando digitalmente. 

Desenhar esse novo escopo de trabalho é uma 
prioridade para 2021, mas tenha em mente que o 
trabalho não é trazer a lógica do negócio offline para 
o digital. 

1
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Há uma infinidade de oportunidades para 
desenvolver novas frentes para seu modelo de 
negócio em um cenário 100% digital. É hora de 
identificá-las.  

Para gerar valor: a inovação por 
trás dos impactos 

Acompanhe nossos insights para aproveitar as 
oportunidades que chegam com o novo normal! 

Esforço pré-automação
Ciclos de mudanças cada vez mais curtos exigem 
negócios mais ágeis e resilientes. Não apenas 
tecnológicos. 

Para colaborar com essa virada de chave tão 
importante e complexa, desenhamos uma fase de 
pré-automação, que tem a função de alicerçar a 
transformação digital em estruturas sustentáveis.

A MJV pode cooperar com sua empresa em 2 frentes 
cruciais para essa virada de chave. Vamos lá: 

1. Entender e mapear todo o seu negócio para 
identificar as oportunidades, áreas e processos 
que podem ser beneficiados com a tecnologia. 

2. Construir uma estratégia para aculturar o 
processo de Transformação Digital - treinando 
e engajando os colaboradores para que a 
tecnologia esteja na essência da sua empresa. 

Pesquisa e Inteligência 
Um cenário bem diferente do que o que estávamos 
acostumados aportou por aqui e colocou uma série 
de planejamentos (19/20) na gaveta. 

Surge a necessidade de construir um novo 
conhecimento sobre mercados, cenários, riscos, 
stakeholders, concorrência e usuários. 

Metodologias como o Design Thinking, Jobs 
To Be Done e Design Sprint são oportunidades 
de olhar além das barreiras dos negócios 
para se alinhar ao mercado, oferecer 
experiências e rever processos e práticas. 
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Open Innovation 
Sem dúvida alguma, a Inovação 
Aberta é um dos temas mais 
quentes do momento. E não era 
para menos, não é? Em tempos 
de tanta incerteza e adaptações, 
a necessidade de novas soluções, 
processos e skills surgem a todo 
momento.  

As práticas de Open Innovation 
possibilitam a elevação do capital 
intelectual, com redução dos 
custos de produção. Além da 
ampliação do ecossistema do 
negócio, é claro. 

Seu modus operandi expande 
a busca por conhecimento e 
inovação para além das fronteiras 
corporativas. A partir de parcerias 
com startups, centros de pesquisa 
e até mesmo concorrentes.

Ebook | Indústria 4.0: 
prepara sua empresa 
com uma fase pré-
automação

Ebook | Business 
Transformation: a 
demanda para o 
século XXI

Palestra | Análise do 
Consumidor: quem 
são e o que querem 
seus clientes?

Para mergulhar 
nesse universo

A solução tem o objetivo de criar novos serviços, 
aplicações e modelos de negócios inovadores e até 
mesmo disruptivos dentro do mercado.

O Open Innovation será potencializado com a 
evolução de tecnologias como Big Data, Machine 
Learning, IoT.  Aqui é o início de um bom alicerce para 
a facilitação, direcionamento e criação de novos 
modelos de negócios para empresas de seguros.

https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/industria-4-0?__hstc=185709558.ea7343a612d23698f879f8f14b17f26c.1599590303313.1605534662704.1605544110064.120&__hssc=185709558.2.1605544110064&__hsfp=4142445020&_ga=2.91521882.1580074140.1605534660-1397034896.1546904508
https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/industria-4-0?__hstc=185709558.ea7343a612d23698f879f8f14b17f26c.1599590303313.1605534662704.1605544110064.120&__hssc=185709558.2.1605544110064&__hsfp=4142445020&_ga=2.91521882.1580074140.1605534660-1397034896.1546904508
https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/industria-4-0?__hstc=185709558.ea7343a612d23698f879f8f14b17f26c.1599590303313.1605534662704.1605544110064.120&__hssc=185709558.2.1605544110064&__hsfp=4142445020&_ga=2.91521882.1580074140.1605534660-1397034896.1546904508
https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/industria-4-0?__hstc=185709558.ea7343a612d23698f879f8f14b17f26c.1599590303313.1605534662704.1605544110064.120&__hssc=185709558.2.1605544110064&__hsfp=4142445020&_ga=2.91521882.1580074140.1605534660-1397034896.1546904508
https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/business-transformation?_ga=2.89958363.1580074140.1605534660-1397034896.1546904508
https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/business-transformation?_ga=2.89958363.1580074140.1605534660-1397034896.1546904508
https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/business-transformation?_ga=2.89958363.1580074140.1605534660-1397034896.1546904508
https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/business-transformation?_ga=2.89958363.1580074140.1605534660-1397034896.1546904508
https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/webinar/analise-do-consumidor?_ga=2.66012398.1580074140.1605534660-1397034896.1546904508
https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/webinar/analise-do-consumidor?_ga=2.66012398.1580074140.1605534660-1397034896.1546904508
https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/webinar/analise-do-consumidor?_ga=2.66012398.1580074140.1605534660-1397034896.1546904508
https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/webinar/analise-do-consumidor?_ga=2.66012398.1580074140.1605534660-1397034896.1546904508
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O pânico da 
estagnação: o 
futuro é antifrágil  

A pergunta que mais ecoou esse ano foi como 
a gente faz para caminhar em um mundo de 
incertezas. Agora mesmo, enquanto lê isso, tem um 
gestor levantando essa bola em algum canto do 
mundo. 

Note que o mundo é cada vez mais VUCA - volátil, 
incerto, complexo e ambíguo - e que o ritmo 
acelerado que a tecnologia encontrou para evoluir 
tem gerado ciclos de disrupção cada vez mais 
curtos. 

Se o espírito do tempo é justamente estar em sintonia 
com os ciclos - encurtados - de transições gerados 
pela tecnologia e com as reações e respostas dos 
consumidores à essas mudanças, é urgente realinhar 
a mentalidade das organizações. Como? 

Nassim Taleb, ensaísta, estatístico e analista de riscos 
e matemático, dono dos conceitos de Antifragilidade 
e Black Swan, aponta:

algumas coisas se beneficiam de 
choque externos, elas prosperam 
e crescem quando expostas 
a volatilidade, aleatoriedade, 
desordem e estressores. 
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Isso pode parecer contraintuitivo. Afinal, como 
uma coisa pode melhorar se você quebrá-
la? Mas, acredite, o futuro - ou a Economia 
pós-transformação digital - está alicerçada 
exatamente nesse conceito.  

A corrida pelo The Next Big 
Thing 
O mundo nunca foi tão digital, tudo gera dados - 
muitos. A Era de Dados instaurou um ambiente de 
informação - e a Internet das Coisas tem um papel 
fundamental aqui. 

Esse ecossistema é o responsável pelo ritmo 
acelerado da evolução tecnológica, amplificando o 
acesso à tecnologia e encurtando bastante os ciclos 
de transformações. 

Estamos mudando a forma como lidamos com 
o mundo, saindo do mindset físico e migrando 
rapidamente para uma mentalidade baseada em 
informação e conhecimento. 

Note a velocidade da evolução:

• Nos idos de 2005, havia 500 milhões de 
dispositivos conectados à internet. 
• Em 2015, já falávamos em 8 bilhões de devices. 
• A previsão para 2020 já declarava os 50 
bilhões. 
• 2035 pode alcançar pela primeira vez a casa 
dos trilhões.  

Essa previsão foi feita no livro Organizações 
Exponenciais - Salim, Ismail, Michael, S.Malone, Yuri, 
Van Geest -, antes da pandemia. Com certeza, 
veremos esses números chegarem mais rápido 
ainda. 

HORA DA REFLEXÃO
Como será o usuário nesse futuro?
Quais serão suas necessidades e desejos?
Como estar preparado para essa transição?

Próximas oportunidades de 
liderança
Chegamos à lógica da corrida pelo the next big 
thing, em que a sua empresa busca criar o modelo 
de negócio capaz de substituir o seu próprio, criando 
suas novas oportunidades de liderança. 
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Essa disparada rumo à vanguarda está alicerçada 
na transformação do modelo de negócio e, para isso, 
é necessário deixar a lógica vigente de lado para 
fazer coisas novas. Em miúdos, isso pode ser visto 
como uma autodestruição - intencional. 

Novamente, isso pode parecer muito 
contraproducente. Mas as gigantes digitais - Alibaba, 
Amazon, Apple, Baidu, Facebook, Google, Microsoft e 
Tencent - garantem que não. Nassin Taleb também. 

Na saga de escalar ininterruptamente o negócio, as 
organizações vão acabar esbarrando com cenários 
em que suas atuações já estão tão grandes que é 
complexo criar mais valor. Esse é o exato momento 
em que a mudança surge, ao se reinventar para 
continuar escalando a influência.

   
AUTODESTRUIÇÃO: O OUTRO LADO DA MOEDA

Os novos mercados criados pelas disrupções muitas 
vezes levam organizações ao fim das suas operações 
- bom, pelo menos para o uso exclusivo dos recursos. 

Atenção: Vale um olhar para a Inovação Aberta e a 
ascensão dos ecossistemas. 

>> Criar espaço de mercado dentro dos 
ecossistemas concorrentes é uma saída 
interessante para continuar a exercer influência 
no mercado ao invés de encerrar os negócios.

Para gerar valor: a inovação por 
trás dos impactos 

Acompanhe nossos insights para aproveitar as 
oportunidades que chegam com o novo normal! 

Strategic planning
Uma grande reviravolta se anuncia para todos 
os modelos de negócios. É hora de mergulhar de 
cabeça em um mindset digital-first e deixar o que 
costuma ser o futuro para trás. 

Há uma nova configuração do porvir e o 
mapeamento de novas necessidades dos mercados 
e usuários ganha relevância estratégica na 
transformação do seu modelo de negócio. 
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Na metodologia MJV, especialistas de inovação 
conduzem equipes multidisciplinares - 
colaboradores, lideranças e clientes diretamente 
ligados ao negócio - em um processo de 
mapeamento de novos modelos de negócio mais 
alinhados e escaláveis para as organizações.

O novo normal não comporta perda de tempo para 
elaborar um plano que está longe do cotidiano, 
optando por co-criar objetivos que se traduzem 
em ações de curto, médio e longo prazo e visam 
solucionar os desafios da empresa.

 

Scenario Planning 
Todas as empresas do mundo terão que se alinhar 
a esses novos tempos, redefinir suas rotas, metas e 
planejamentos. 

Mas para encontrar esses novos caminhos é preciso 
saber onde se quer chegar - quais são os futuros 
possíveis e desejáveis para o seu negócio. 

Desenhamos um workflow que está rendendo bons 
resultados em Inovação Antecipatória:

• uma série de sessões fornecem informações 
sobre as implicações da pós-pandemia para o 
seu negócio e quais as melhores soluções para 
encontrar agilidade na articulação dos planos 
de negócios.

• em seguida: sessões de ideação proporcionam 
aprofundamento nos cenários específicos que 
afetam seu negócio. 

• a mentalidade ágil conduz o processo para 
dinamizar os planos de negócios e priorizar 
novas iniciativas.

Gestão de Mudança
A transformação Digital envolve principalmente 
as pessoas e seus próprios preparativos para 
a mudança. Porém, outros fatores devem ser 
considerados ao realizar um plano de ação:

Comunicação: para não gerar ruído no 
processo, todos devem saber onde a 
empresa quer ir e como deseja atingir 
seus objetivos. 
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Processos ágeis: afinal, em um cenário 
de adaptações, haverá o que precisa ser 
ajustado ou mesmo alterado. Oferecer 
mais eficiência no dia a dia é crucial. 

Ferramentas: novos desafios pedem 
novas ferramentas de trabalho. 

Gamificação: a experiência 
proporciona o desenvolvimento de 
soluções de treinamentos envolventes, 
gerando engajamento e retenção de 
conhecimento.

Palestra | Futuro 
Antifrágil para onde 
estamos indo?

Blog post | Business 
Agility: incorporando 
Agilidade aos negócios

Blog post | O futuro 
do gerenciamento de 
Key Accounts no setor 
de bens de consumo 
– uma metodologia 
para mudança

Para mergulhar 
nesse universo

https://conteudo.mjv.com.br/futuro-antifragil?_ga=2.70234064.1580074140.1605534660-1397034896.1546904508
https://conteudo.mjv.com.br/futuro-antifragil?_ga=2.70234064.1580074140.1605534660-1397034896.1546904508
https://conteudo.mjv.com.br/futuro-antifragil?_ga=2.70234064.1580074140.1605534660-1397034896.1546904508
https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/business-agility-incorporando-agilidade-aos-negocios/
https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/business-agility-incorporando-agilidade-aos-negocios/
https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/business-agility-incorporando-agilidade-aos-negocios/
https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/futuro-do-gerenciamento-de-key-accounts-setor-de-bens-de-consumo/
https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/futuro-do-gerenciamento-de-key-accounts-setor-de-bens-de-consumo/
https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/futuro-do-gerenciamento-de-key-accounts-setor-de-bens-de-consumo/
https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/futuro-do-gerenciamento-de-key-accounts-setor-de-bens-de-consumo/
https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/futuro-do-gerenciamento-de-key-accounts-setor-de-bens-de-consumo/
https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/futuro-do-gerenciamento-de-key-accounts-setor-de-bens-de-consumo/
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ESG: sustentabilidade 
não é perfumaria 

Já notou que há uma sensação de que o (próximo) 
futuro já está cobrando o preço por nossa falta de 
ação? 

Impactos das mudanças climáticas vêm se tornando 
cada vez mais presentes. Eventos climáticos 
extremos estão acontecendo a cada mês. Essas 
ocorrências têm se mostrado mais disruptivas do 
que as tecnologias emergentes.

Abalada pelo poder disruptivo da pandemia, a 
sociedade, as empresas e os setores em geral 
reavaliam a importância de fazer negócios de forma 
sustentável. 

Nas corporações, vemos o ESG - sigla em inglês 
para governança ambiental, social e corporativa - 
ganhando cada vez mais importância. Notamos a 
ascensão da Economia Circular também. 

No nível da sociedade, encaramos uma mudança 
no sentido de valorizar e agir de acordo com os ODS 
(Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU. 

Inevitavelmente, para avançar, as organizações terão 
que trazer a conformidade com essas práticas para 
o planejamento de 2021.
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Diferente do que acontece com a tecnologia, 
as desordens climáticas não são passíveis de 
gerenciamento. 

Pulo do gato: Suas consequências exigem 
novos paradigmas e impõem novos 
comportamentos à toda sociedade. 
Cidadãos, governos e empresas do mundo 
todo devem começar a trabalhar nas 
habilidades anti-frágeis.

Arena social global: o futuro é 
urgente 
Grandes empresas, como por exemplo LVMH e IMBEV, 
reivindicaram um papel central no cenário global 
usando seus meios e instalações para produzir 
desinfetantes para as mãos. No caso da IMBEV, até 
mesmo um hospital de campanha improvisado na 
cidade de São Paulo.

As empresas e marcas que tinham os meios e a 
vontade de agir em prol da saúde e da sociedade 
experimentaram um enorme aumento de RP e 
percepção dos consumidores - sem mencionar o 
fator “fazer a coisa certa”.

Veja: o modelo de trabalho bem mais digital, remoto 
e zero waste também tem papel fundamental na 
manutenção do planeta. 

O senso de urgência aparece como mola mestra 
para pensar os próximos passos.

Elencamos 3 questões para iniciar a reflexão sobre 
como sua empresa pode aprimorar as práticas em 
ESG: 

Reconhecer o efeito de correlação e 
causalidade de nossas ações hoje e as 
consequências delas amanhã. 

Revisar papéis e fazer mais do que 
se concentrar apenas na exploração 
indiscriminada do lucro.

Usar seu poder de alcance e voz para participar 
ativamente das discussões da sociedade e 
aproveitar sua influência para impulsionar a 
mudança.

Em um futuro tão urgente, é preciso abrir um 
parênteses para a Economia Circular aqui, pois o 
assunto pede. 
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Economia Circular
Antes de começar a falar sobre essa economia 
mais consciente, vamos deixar algo bem claro: a 
economia circular não é contra o capitalismo nem 
advoga contra o lucro. Muito pelo contrário, há uma 
infinidade de oportunidades de negócio invisibilizada 
pela lógica linear, que pensa apenas em core 
business - essa que nos trouxe até aqui. 

A força motriz dessa estrutura está na capacidade 
de gerar impacto positivo na sociedade e no meio 
ambiente, enquanto negócios se desenvolvem e 
lucram. 

Bem resumidamente, a economia circular vai olhar 
para a forma que produzimos, consumimos e 
descartamos. Mas não pense que é somente isso, 
o que nós temos aqui é um mindset, uma nova 
Revolução Industrial. 

Traga para o Planejamento Estratégico 2021: 
Reduzir a vulnerabilidade no futuro conta com a 
avaliação da resiliência e a redução de riscos em 
seus planos e cálculos de investimento, indo além 
dos lucros do dia.

Para gerar valor: a inovação por 
trás dos impactos 

Acompanhe nossos insights para aproveitar as 
oportunidades que chegam com o novo normal!

 

Desdobramento de Objetivos 
Estratégicos 
A exploração indiscriminada dos recursos do mundo 
é uma ameaça - e não é só aos negócios, mas à 
própria vida. 

A sustentabilidade não é só uma simples causa que 
pode ser escolhida ou não pelas marcas. Ela é fator 
decisivo de tomada de decisão de compra pelos 
seus usuários. 

As organizações devem repensar sua estratégias e 
definir novos objetivos alicerçados por práticas ESG. 

Uma imersão profunda para levantar todos os 
insumos necessários - mercado, conjuntura, 
tecnologias, dores - é a fase inicial para desenhar 
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novos objetivos estratégicos 
para sua empresa pautados em 
governança ambiental, social e 
corporativa. 

Ecosystem 
Já falamos um bocado aqui no 
Report sobre o esforço robusto no 
sentido de aumentar a velocidade 
e a sinergia entre os negócios 
- concorrentes ou não - para 
sobreviver e prosperar. 

Esse movimento foi brutalmente 
acelerado pela Covid-19. 
Transformação Digital, Inovação 
Aberta... Novos Mercados 
ganharam um peso enorme na 
sobrevivência dos negócios.

Estruturas piramidais perdem 
cada vez mais espaço! Empresas 
sempre foram feitas de pessoas. 
Oswaldo Oliveira, um grande 
estudioso de redes aponta que: 

“A gente pode ser separado do todo ou 
integrado ao todo. Essa é a diferença 
do mundo industrial para o modelo em 
rede.” 

As redes são o caminho para que as organizações 
se adaptem ao mundo V.U.C.A. -  volátil, incerto, 
complexo e ambíguo. Elas são flexíveis, criativas, 
cooperativas, ágeis... isso só para começar. 

Ebook | Ecosystem: o 
futuro dos modelos de 
negócios

Ebook | Customer 
Experience 4.0

Blog post | O futuro 
do gerenciamento de 
Key Accounts no setor 
de bens de consumo 
– uma metodologia 
para mudança

Para mergulhar 
nesse universo

https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/ecosystem-futuro-dos-modelos-de-negocios?_ga=2.66350190.1580074140.1605534660-1397034896.1546904508
https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/ecosystem-futuro-dos-modelos-de-negocios?_ga=2.66350190.1580074140.1605534660-1397034896.1546904508
https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/ecosystem-futuro-dos-modelos-de-negocios?_ga=2.66350190.1580074140.1605534660-1397034896.1546904508
https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/customer-experience?_ga=2.57034602.1580074140.1605534660-1397034896.1546904508
https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/customer-experience?_ga=2.57034602.1580074140.1605534660-1397034896.1546904508
https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/futuro-do-gerenciamento-de-key-accounts-setor-de-bens-de-consumo/
https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/futuro-do-gerenciamento-de-key-accounts-setor-de-bens-de-consumo/
https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/futuro-do-gerenciamento-de-key-accounts-setor-de-bens-de-consumo/
https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/futuro-do-gerenciamento-de-key-accounts-setor-de-bens-de-consumo/
https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/futuro-do-gerenciamento-de-key-accounts-setor-de-bens-de-consumo/
https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/futuro-do-gerenciamento-de-key-accounts-setor-de-bens-de-consumo/
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Vamos começar com esse insight da nossa área de 
Inovação Antecipatória:

“Em meio a uma confusão mundial, 
um novo agente aparece. Essa 
hiper-digitalização poderia levar a 
uma hiper-aceleração da economia 
digital com demandas emergentes 
por empregos virtuais, relacionadas à 
manutenção de uma economia digital 
reforçada, por exemplo; nasce um 
mundo digital sem fronteiras.”

Nos últimos dias de março deste ano, a BBC News 
trouxe à tona:

Hiper-automação: 
como ficam os 
empregos do 
futuro 

CORONAVIRUS: A COVID-19 IRÁ ACELERAR O USO 
DE ROBÔS PARA SUBSTITUIR TRABALHADORES 
HUMANOS?  – BBC

Por muito tempo, a Inteligência Artificial foi vista 
como vilã, uma ameaça aos empregos dos humanos 
- talvez os filmes de ficção científicas tenham culpa 
nesse cartório. 

https://www.bbc.com/news/technology-52340651
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Força de trabalho do futuro
A automação vai mudar bastante a cara do 
mercado de trabalho que nós conhecemos. No início 
do processo de adoção da IA, algumas funções serão 
substituídas pela automação. 

Mas, calma! Na conta final, teremos mais novos 
empregos oriundos da Inteligência Artificial criados 
do que vagas extintas.  

Mergulhar no novo muitas vezes pode causar 
incômodos e expor uma série de vulnerabilidades 
do negócio. Só que essa transição é mais do que 
necessária, é urgente. 

A Inteligência Artificial vai incrementar a 
produtividade de várias funções, mas não de forma 
negativa, não estamos falando do fim e, sim, da 
inovação. 

Os empregos não serão extintos; serão remodelados 
de forma mais criativas, possibilitando o 
enriquecimento e desenvolvimento de carreiras. 

Lembre-se: a transformação digital é 
muito mais sobre pessoas do que sobre 
adoção de tecnologias emergentes. 

Estudo de Mercado
Uma imersão profunda no contexto do seu negócio, 
nas dores do seu time, no mercado, na conjuntura 
atual, nos futuros que despontam é a fase 
preparatória para promover as soluções necessárias 
para envolver seu capital intelectual nesse processo 
de transição. 

Para gerar valor: a inovação por 
trás dos impactos 

Acompanhe nossos insights para aproveitar as 
oportunidades que chegam com o novo normal!

 

Expedições de aprofundamento 
em VR e VA
Desenvolvimento de soluções de treinamento 
para as novas skills necessárias em um rotina de 
trabalho 100% digital utilizando as Realidades Virtual 
e Artificial proporciona credibilidade ao processo, 
enriquecimento de carreiras e uma transição 
eficiente para a Economia Digital.
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Gamificação 

Experiências gamificadas podem 
potencializar o processo de 
desenvolvimento de novas skills e 
gestão de mudança. Dá só uma 
olhada nesse case. Vamos deixar 
um spoiler aqui: a gamificação 
auxiliou uma grande varejista de 
materiais de construção a treinar 
cerca de 9 mil colaboradores.

Ebook | Gêmeos 
Digitais: o novo ciclo do 
desenvolvimento de 
produtos

Livro | Gamificação: 
Como Reinventar 
Empresas A Partir De 
Jogos

Ebook | Remote 
Transformation 
Workplaces: comece 
a transição para uma 
Gestão de Equipes 
Remotas

Para mergulhar 
nesse universo

https://www.mjvinnovation.com/pt-br/case-studies/gestao-de-mudancas-gamificacao/
https://conteudo.mjv.com.br/landing-page/ebook/gemeos-digitais?_ga=2.145333046.321978671.1606149829-1409324393.1569614927
http://www.livrogamificacao.com.br/
https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/customer-experience?_ga=2.57034602.1580074140.1605534660-1397034896.1546904508
https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/remote-transformation-workplaces?_ga=2.142352048.321978671.1606149829-1409324393.1569614927
https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/futuro-do-gerenciamento-de-key-accounts-setor-de-bens-de-consumo/
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TI: vida longa 
à rainha 

As áreas de Tecnologia da Informação já vinham 
gradativamente delimitando seu lugar ao sol, mas o 
vislumbre de um mundo 100% digital foi o xeque-mate 
- e a derrocada daquele antigo rei. 

A TI foi catapultada e ganhou o status de responsável 
pelo desenho da estratégia de negócio. Vamos 
esmiuçar mais isso! 

Para entender a chegada dos departamentos de TI 
ao lugar de maior destaque do negócio, vale ter em 
mente que o mundo nunca foi tão centrado no usuário 
e, acredite, ainda será mais. 

Mas não é apenas isso: com o desenvolvimento de 
novas tecnologias, o mundo parece estar passando 
de uma centralização para uma distribuição em 
maior escala.

Com certeza, é preciso ressaltar 2 pontos que 
pesaram bastante nessa ascensão de uma TI mais 
estratégica:

1. A CONCORRÊNCIA É TRANSVERSAL 

Foi justamente na era digital que vimos a ascensão de 
4 gigantes da tecnologia – Google, Amazon, Facebook 
e Apple. O que eles têm a ver com uma TI estratégica?
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O grupo – GAFA – escalou seus negócios mimando 
seus usuários com construção de soluções 
digitais encantadoras. Sim, seus consumidores se 
acostumaram a conseguir qualquer coisa com 
apenas um clique em uma interface para lá de 
intuitiva. 

Hoje, não temos mais 4 gigantes de tecnologia. 
Temos 9 - some a eles o BAT, Baidu, Alibaba, Tencent 
(as gigantes chinesas)  e mais a Microsoft - a 
seguirem a mesma estratégia.

O pulo do gato? 
Hoje a concorrência é transversal. Logo, 
os usuários esperam que seus produtos e 
serviços também proporcionem experiências 
tão memoráveis quanto as oferecidas pelos 
gigantes digitais. 

2. PANDEMIA E COMPRA POR IMPULSO 

Depois de experimentar períodos de restrição do 
consumo vigente e por impulso em shopping centers, 
ruas e e-commerces, os consumidores estão menos 
propensos a comprar o que não precisam. 

Por outro lado, o comércio eletrônico está florescendo 
mais do que nunca. As empresas anunciam a guerra 
para serem melhores, mais rápidas e mais confiáveis 
para fisgar o coração do usuário - e o bolso também. 
Afinal, é preciso planejar a recuperação. 

Fica mais claro que, para se refazer do golpe, é 
preciso romper com a lógica atual. Caminhar um 
pouco mais para perto do modus operandis das 
startups: enxutas, digitais, data-driven, user-centric, 
com modelos repetíveis, escaláveis e orientadas pela 
personalização de serviços.

Para gerar valor: a inovação por 
trás dos impactos 

Acompanhe nossos insights para aproveitar as 
oportunidades que chegam com o novo normal! 

Governança de Dados 
Dados, o ativo mais valioso do mundo. Você com 
certeza já leu que eles são petróleo, ouro, inevitáveis 
- e eles são tudo isso mesmo e ainda mais. Não há 
dúvida que dados são a nova vertente de negócios - 
vide GAFA e BAT.
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Com uma operação automatizada, as empresas 
passam a ter um robusto banco de dados. E esse 
é o primeiro passo para a construção de um 
conhecimento que tem bastante potencial de gerar 
rentabilidade - um novo produto, bem diferente dos 
que eram produzidos até então. 

 Mais um insight lá da nossa pesquisa:

“Os dados se tornam onipresentes e, à medida 
que a combinação de disponibilidade de dados 
e infraestrutura sensorial se torna comoditizada, 
a desinformação encontra um caminho para 
prosperar. Todo mundo tem acesso a ferramentas 
e habilidades para capturar e analisar dados, à 
medida que os legisladores tentam acompanhar as 
regulamentações, mas no final é muito fácil jogar 
com os fatos. Religiões exercem suas influências 
opostas aos fatos, e as opiniões agora têm o mesmo 
peso que o conhecimento científico.”

Diante desse novo cenário de dados exponenciais, a 
Governança precisa ser prioridade para que não haja 
perda de tempo, dinheiro, dados e clientes. 

Comece agora a repensar os mecanismos de 
segurança cibernética da sua empresa. Adote meios 
adicionais para garantir segurança em todas as 
etapas pelas quais os dados passam. 

Além de estar em conformidade com as Leis de 
Proteção de Dados - LGPD e GDPR: 

• Tenha um plano de ação para incidentes. 
• Estabeleça rotinas e procedimentos 
necessários. 
• Esquematize ações que devem ser tomadas 
em caso de crise. 
• Comece tomando medidas agora. 
• É preciso ser preventivo e não reativo.

Lembre-se: A indústria, com esse enorme conjunto 
de dados gerados pela sua operação, ganha uma 
solução: a monetização desses dados, oferecendo 
para uma diversidade de mercados. 

Família Ops 

DATAOPS 

O DataOps é a combinação perfeita entre os 
conceitos do Ágil, do DevOps e do Controle de 
Processos Estatísticos para trazer as boas práticas 
que vão diluir as barreiras e complicações 
existentes entre as áreas de desenvolvimento e 
operações analíticas.
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Em relação à segurança, o 
DataOps vem para contribuir - e 
muito! O ganho vem de múltiplos 
lados. Até porque parte do que 
acontece dentro de uma esteira 
de dados completa é justamente a 
Governança. 

DEVOPS

DevOps é um método que integra 
a área de desenvolvimento e 
operações. A solução envolve a 
automatização da governança 
de TI e é ainda mais efetiva com a 
aplicação do desenvolvimento ágil.

Palestra | TI Estratégica: 
falando a linguagem do 
seu negócio

Ebook | DataOps: o 
futuro chegou para ficar

Blog post | DevOps: 
Por que o método é 
tão importante

Ebook Software 
Development: sem 
gap entre designers e 
desenvolvedores

Para mergulhar 
nesse universo

https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/webinar/ti-estrategica?_ga=2.257853515.1580074140.1605534660-1397034896.1546904508
https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/webinar/ti-estrategica?_ga=2.257853515.1580074140.1605534660-1397034896.1546904508
https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/webinar/ti-estrategica?_ga=2.257853515.1580074140.1605534660-1397034896.1546904508
https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/dataops?_ga=2.103187520.1580074140.1605534660-1397034896.1546904508
https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/dataops?_ga=2.103187520.1580074140.1605534660-1397034896.1546904508
https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/devops/
https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/devops/
https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/devops/
https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/software-development?_ga=2.95341788.1580074140.1605534660-1397034896.1546904508
https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/software-development?_ga=2.95341788.1580074140.1605534660-1397034896.1546904508
https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/software-development?_ga=2.95341788.1580074140.1605534660-1397034896.1546904508
https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/software-development?_ga=2.95341788.1580074140.1605534660-1397034896.1546904508


66 67©MJV Technology & Innovation 2020. All Rights Reserved6

Economia de Cliques 
- ou como escalar a 
personalização

Em 2000, o tempo de concentração de um usuário 
era de 12 segundos. Uma década depois, já 
perdíamos 4 segundos - colocando a capacidade do 
ser humano de se concentrar em alguma informação 
abaixo da dos peixes. Hoje, menos de 5 segundos 
separam um consumidor de seu clique. 

Sim, esse é o tempo que os negócios têm para 
convencer o público do valor das suas entregas - 
com certeza esse é um enorme e complexo desafio 
que irá acompanhar as organizações nos próximos 
anos. 

Não podemos esquecer de um tempero que 
intensifica bastante esse cenário:

• a transformação digital é o normal. 
Caminhamos a passo largos rumo ao mundo 
100% digital. 

Na prática, o mundo vai desenvolver - já está 
desenvolvendo, na verdade - uma intoxicação de 
informação. 

Segundo a pesquisa Data Never Sleeps de 2020, em 
apenas 1 minuto de internet, tivemos:

https://www.domo.com/learn/data-never-sleeps-8
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Geramos tantos dados hoje que mal somos capazes 
de processar tudo isso — analisamos menos de 5% 
desse volume. Imagina só no pós-pandemia! 

A ideia aqui não é levantar a bola de que negócios 
devem analisar todos os dados que têm acesso 
- isso é impossível hoje e vai continuar sendo. 
Lembre-se:

Empresas analíticas não são as que 
têm mais dados ou as melhores 
ferramentas, são as que fazem as 
análises mais avançadas e entendem 
que dados precisam coletar para que 
tenham as respostas certas. 

Este não é um cenário novo, só vai ser bastante 
potencializado. Some a isso 4 aceleradores: 

1. Usuários mais conscientes 
2. Negócios user-centric
3. Recessão mundial pós-pandemia
4. Concorrência transversal

Agora sim, voilá! Bem-vindo ao novo normal! 

+ mais de 69.400 
mil candidaturas 
no Linkedin

+ 347 mil stories 
postados no 
Instagram

+ 1 milhão de 
dólares gastos 
online

+ 1.3 milhão 
de ligações 
de voz e vídeo 
realizadas

+ 404 mil horas 
assistidas na 
Netflix
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O que se supõe ser a materialização 
da própria verdade interior é, de fato, 
uma idealização dos traços materiais 
- objetivados - das escolhas dos 
consumidores.

A personalização, para ser rentável, precisa ser 
escalável. Não há outra saída. Já temos vistos 
empresas vanguardistas testando essa lógica.
 

Para gerar valor: a inovação por 
trás dos impactos 

Acompanhe nossos insights para aproveitar as 
oportunidades que chegam com o novo normal! 

Estudo de Mercado
Não há como entregar valor aos seus usuários sem 
saber a fundo o que eles desejam. Esse é o primeiro 
passo para incrementar resultados: construir 
conhecimento. 

Algumas perguntas aparecem em todas as reuniões 
executivas quando o assunto é experiências 
memoráveis: 

• Como oferecer mais valor para o usuário?
• Como escalar o negócio em tempos tão 
user-centric? 

O mundo mudou, o consumidor mudou e o mercado 
também não é mais o mesmo. O antigo jeito de gerar 
valor para o usuário não funciona mais. Uma nova 
era user-centric e orientada a dados chegou, e ela é 
sobre dizer mais “sim” ao cliente.

Um futuro altamente digital e orientado por dados 
possibilita o entendimento profundo do usuário e não 
há como continuar bombardeando o consumidor 
com serviços e produtos que não façam sentido para 
ele. Isso é, no mínimo, um contrassenso. 

Okay, mas como escalar esse um a um? 
Individualização em Escala é a resposta que você 
procura. 

Zygmunt Bauman aponta para o caminho a ser 
percorrido em seu livro Vida para Consumo: 
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Os projetos da MJV contam com duas abordagens 
que vêm proporcionando resultados relevantes aos 
nossos clientes - Design Thinking e Jobs to Be Done. 

Data Driven Marketing Funnel
Desde que o mercado foi sacudido com a chegada 
da Covid-19, não houve uma reunião da área de 
marketing e novos negócios que não levantasse a 
questão:

Como gerar mais leads e com mais 
qualidade? 

A resposta é: hoje, não dá para ser competitivo 
sem Data Science e Analytics. Alcançar operações 
mais inteligentes, analíticas e orientadas por dados, 
sem perder a visão humana, é essencial para uma 
transição de sucesso. 

O combo Data Science + Marketing é uma solução 
que incrementa bastante as conversões:

• Os canais digitais geram alto volume de dados 
de clientes e oportunidades. 

Já falamos bastante nesse report que a 
transformação digital cria um ambiente de 
informação e conhecimento. E, diante disso, sai na 
frente quem identifica as oportunidades que isso traz. 

Nos últimos anos, o mercado acompanhou uma série 
de mudanças. As mais intensas ficaram por conta da 
concorrência e do comportamento do consumidor. 

Hoje, os usuários priorizam o que seu produto pode 
entregar - e melhorar sua vida ou se conectar ao seu 
propósito -, e não o que é o seu produto. Como se 
alinhar?

Um mar de insights, múltiplos futuros a serem 
construídos e dúvidas sobre a solução mais  alinhada 
marcam o momento. 

Já parou para pensar na base de informação que 
você usa para criar soluções disruptivas para seu 
negócio? Nós, sim. 

A Metodologia MJV sempre proporciona um vasto 
e denso estudo de mercado para construir uma 
base de dados que responde corretamente suas 
perguntas em busca de soluções que gerem valor 
para o negócio.
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Os resultados encontrados nos modelos de Data 
Science devem ser claros para todas as áreas da 
empresa - não só para as técnicas. Dados são 
importantes, mas só se eles contarem uma história. 
Além disso, eles devem ser de fácil acesso para 
todos. 

Escolher os KPIs certos e oferecê-los em uma leitura 
simples possibilita decifrar as informações e fazer 
projeções, facilitando a tomada de decisões.

Infográfico | Visualização 
de dados: descubra o 
melhor tipo de gráfico 
para o seu objetivo

Ebook | Futuristic data: 
melhore suas decisões e 
transforme o presente com 
design de cenários e dados

Blog post | Funil de 
marketing: gere mais 
leads usando Data 
Science

Blog post | Personas: 
como essa ferramenta 
pode ajudar na análise 
do consumidor

Para mergulhar 
nesse universo

• Dados são os insumos que 
o Data Science precisa para 
analisar e extrair informações 
concretas através de um 
processo bem estruturado.

O resultado de um Data Driven 
Marketing Funnel é a sabedoria 
do negócio que, com certeza, 
potencializa o número de 
conversões. 

Desenvolvimento de 
Dashboards
Como acabamos de falar, não é a 
quantidade de dados que conta. 
Na verdade, é a qualidade das 
análises que são levantadas que 
gera o tão esperado valor para os 
negócios e abre portas para a nova 
lógica de produtos centrados em 
dados. 

Mas o que de fato você vai 
precisar? Visualizar e compreender 
os seus dados.   

https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/visualizacao-de-dados-o-melhor-tipo-de-grafico/
https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/visualizacao-de-dados-o-melhor-tipo-de-grafico/
https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/visualizacao-de-dados-o-melhor-tipo-de-grafico/
https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/visualizacao-de-dados-o-melhor-tipo-de-grafico/
https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/futuristic-data?_ga=2.61292780.1580074140.1605534660-1397034896.1546904508
https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/futuristic-data?_ga=2.61292780.1580074140.1605534660-1397034896.1546904508
https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/futuristic-data?_ga=2.61292780.1580074140.1605534660-1397034896.1546904508
https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/futuristic-data?_ga=2.61292780.1580074140.1605534660-1397034896.1546904508
https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/devops/
https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/funil-de-marketing-gere-mais-leads-usando-data-science/
https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/funil-de-marketing-gere-mais-leads-usando-data-science/
https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/funil-de-marketing-gere-mais-leads-usando-data-science/
https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/funil-de-marketing-gere-mais-leads-usando-data-science/
https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/personas-como-essa-ferramenta-pode-ajudar-na-analise-do-consumidor/
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Uma Crise 
Econômica de 
Valores 

Não vivemos uma crise econômica, vivemos uma 
crise de valores. 

A Era Digital vem transformando produtos e 
serviços -  e muitos aspectos da vida humana - em 
commodities. 

Hoje, produtos e serviços são apenas commodities. 
A tomada de decisão se dá pela experiência 
proporcionada. Assim, tudo é precificado e 
negociado como um bem de mercado. Aspectos 
da vida cotidiana são intimamente relacionados à 
alguma troca comercial. 

O consumo vem definindo o indivíduo e nesse ponto 
se esconde uma enorme desigualdade. 

Quem não tem, não fará parte nunca. A escassez 
anda de mãos dadas com a superexploração do 
lucro e acumular é uma saída que retroalimenta essa 
lógica. É assim que a roda tem girado desde o início 
do século XIX. 

Sim, o que vamos acompanhar no pós-pandemia é 
muito mais uma crise de valores do que meramente 
econômica. Mas princípios são uma questão de 
escolha, de propósito e também de legado.
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O cofundador da Ben & Jerry’s, Jerry Greenfield, 
já identificou o valor que há em assumir um 
posicionamento de marca: 

Quando você é conduzido por valores, 
isso não custa o seu negócio, isso ajuda 
o seu negócio. 

A Covid-19 descortinou uma nova visão de sucesso 
que vai além de somente lucrar por lucrar. A 
manutenção do planeta, usuários mais conscientes e 
uma recessão chancelam a perspectiva. 

Existe um futuro que pede redefinição de valores e 
do dinheiro. Foi esse insight que a área de Inovação 
Antecipatória mapeou na pesquisa Novo-Normal em 
Construção. Entenda!  

“Há uma sensação de que há mais na vida do que 
dinheiro - e que essas coisas também podem se 
tornar ‘dinheiro’. Ou melhor, valor. 

De criptomoedas e Blockchain até créditos sociais 
e transações de mídia social, DNA, métricas de 
felicidade e impacto, objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) e Renda Básica Universal, valores 

não monetários estão sendo tokenizados e usados 
para mediar o comércio e permitir investimento. 

As pessoas estão investindo no impacto de um 
projeto, e não no retorno financeiro dele. A própria 
noção de lucro pode tornar-se uma métrica mais 
‘humana’ - e como subproduto, questionar o papel 
tradicional das corporações, governos e sociedade 
civil.”

Pesquisa MJV Novo-Normal em Construção - Dinheiro e Valor Redefinidos

Estamos redescobrindo valores, entre eles, que a 
força de uma sociedade está baseada em como 
damos suporte ao mais fraco - e não em como 
glorificamos o mais forte. 

Esse novo sucesso tem cara de ecossistemas 
estáveis, empoderamento, inspiração e - por que 
não? - de abundância. 

Para gerar valor: a inovação por 
trás dos impactos 

Acompanhe nossos insights para aproveitar as 
oportunidades que chegam com o novo normal! 
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Reposicionamento de Marca 
O seu usuário não é o mesmo, a sua concorrência 
também não. Com certeza, a transformação digital 
subiu bastante o sarrafo quando o assunto é 
entregar valor para o consumidor. 

Os impactos causados pela pandemia trouxeram à 
tona - para ficar - a responsabilidade que as marcas 
têm de gerar impactos positivos na sociedade e não 
apenas lucro. 

Mais do que nunca: pessoas se conectam com 
causas. E para estar alinhado a esse cenário que só 
ganha força, é preciso posicionamento. 

Simon Sinek, criador do conceito do Círculo Dourado, 
é certeiro: clientes não compram o que você faz. Eles 
compram o motivo pelo qual você faz.

Sim, o impacto do seu negócio no mundo é crucial na 
decisão de compra.

Repensar seu posicionamento trazendo 
novas visões de sucesso para ele é o primeiro 
passo para destravar as oportunidades 
desta nova era mais consciente.  

UX Research 
O coração de qualquer estratégia e 
negócio é o usuário. Mas isso você 
já sabe!

Transferir o foco do produto 
ou serviço para os desejos e 
necessidades dos clientes traz 
uma perspectiva bem rica para as 
organizações. 

Nessa jornada de (re)definir um 
posicionamento, erguer um 
propósito e ir em busca de um 
legado, vale bastante levar em 
consideração o seu usuário - 
não só ele, seus stakeholders e 
colaboradores também.
  
E vamos além: olhar para os 
cenários futuros com certeza vai 
ajudar a encontrar a sinergia certa. 

A tônica do momento certamente 
passa pela empatia e colaboração.   

Ebook | Branding Means 
Business

Blog post | Futurismo: 
tudo que você precisa 
saber antes de investir

Para mergulhar 
nesse universo

https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/branding-means-business?_ga=2.91711706.1580074140.1605534660-1397034896.1546904508
https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/branding-means-business?_ga=2.91711706.1580074140.1605534660-1397034896.1546904508
https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/futurismo-tudo-que-voce-precisa-saber-antes-de-investir/
https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/futurismo-tudo-que-voce-precisa-saber-antes-de-investir/
https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/futurismo-tudo-que-voce-precisa-saber-antes-de-investir/
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Logística e Supply 
chain: a China dá o 
tom 

Mais uma vez, a crise revelou a fragilidade dos 
mercados. E todos os olhares se voltam para como 
sair desse cenário de instabilidade. 

Para entender um pouco mais do que acontece (e 
pode acontecer) com a área de Logística e Supply 
Chain, vamos compartilhar alguns insights da nossa 
equipe de Design de Futuros e Inovação Antecipatória.

Nota-se que as cadeias globais de suprimentos e as 
redes de distribuição são ainda mais vulneráveis à 
disrupção. 

O grande questionamento dessas áreas é o fato de 
ser muito mais barato para o mercado voltar para o 
modelo que estávamos antes: 30% do mundo produzia 
tudo na China para baratear o custo de operação. 

Mas será que só um sim ou não para essa questão 
não é simplista demais? A resposta é sim. 

Esse modelo que conhecemos é altamente 
dependente da globalização. Qualquer motivo que 
faça essa globalização parar - como uma pandemia - 
para o mundo também. 
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Essa paralisação vai além da questão da economia 
local. Vimos a interrupção, quase que completa, 
da produção de bens e de recursos para produzir 
esses bens. Pelo menos nos moldes que estamos 
acostumados a ver: em larga escala e na China.  

Agora que já percebemos a vulnerabilidade de uma 
cadeia de suprimentos globalizada, quais são as 
nossas opções? 

• Voltar para a mesma mentalidade de “apenas 
compre no Aliexpress”? 
• Aprender com a China e regionalizar as 
cadeias de suprimentos? 

O mindset de manufatura enxuta tem suas 
fraturas expostas e a indústria começa a rever a 
descentralização da capacidade de fabricação. 
Dessa forma, trazer a produção para perto de casa 
ganha cada vez mais força. 

Para gerar valor: a inovação por 
trás dos impactos 

Acompanhe nossos insights para aproveitar as 
oportunidades que chegam com o novo normal! 

Ecosystem 
Não há a menor dúvida que modelos de negócios 
leves, enxutos e ágeis são bem eficientes. Rápidas 
transições. Poucos silos. Orientação a dados. 
Digital-first. Esses são alguns dos benefícios desse 
modelo. 

O que dá sustentação a isso: ecossistemas. Afinal, 
não há como um negócio com estrutura tão enxuta 
dar conta de operações globais tão robustas. 

Ecossistema de parceiros é algo vital para o core 
business de produção. Hoje, a maioria deles estão na 
China. Mas trazer toda a sua produção, ou parte dela, 
para perto de você vai demandar uma carteira nova 
de fornecedores. 

Criação de Novos Modelos de 
Negócios 
A nova economia já está aí! Entender essa mudança é 
prioridade. Alguns spoilers do que deve ser repensado: 
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• A tecnologia é o epicentro. É ela que pode 
promover as disrupções necessárias para 
negócios assumirem a dianteira do seu 
mercado e até mesmos criarem novos 
mercados para liderarem. 

• Caminhamos para o fim das concorrências 
feudais. Grande parte disso graças ao GAFA 
(Google, Amazon, Facebook e Apple), os 4 
gigantes que ditam as regras do mercado 
quando o assunto é tecnologia de ponta 
e mimam seus usuários com experiências 
encantadoras. 

Não há como escapar da migração para essa nova 
lógica:

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

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

O time de Inovação Antecipatória 
da MJV tem atendido uma série 
de clientes na jornada de tornar 
os negócios mais ágeis. A partir 
da criação de cenários, é possível 
pensar planos estratégicos de 
curto, médio e longo prazo. 

Blog post | Os próximos 
desafios da área de 
Logística e Supply Chain: 
o que a pós-pandemia 
desenha

Blog post | Indústria 
4.0: como ganhar 
mais eficiência nessa 
transformação

Para mergulhar 
nesse universo

https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/desafios-de-logistica-e-supply-chain/
https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/desafios-de-logistica-e-supply-chain/
https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/desafios-de-logistica-e-supply-chain/
https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/desafios-de-logistica-e-supply-chain/
https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/desafios-de-logistica-e-supply-chain/
https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/industria-4-0-2/
https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/industria-4-0-2/
https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/industria-4-0-2/
https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/industria-4-0-2/
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A vez da Nuvem Não há a menor hipótese de falar em transformação 
digital e não falar da nuvem. Acredite, uma não existe 
sem a outra. 

Como já falamos aqui, a Internet das Coisas (IoT) 
avança velozmente:

A previsão para 2020, já apontava os 50 bilhões 
de dispositivos conectados à internet. Em 2035, 
podemos chegar a 1 trilhão de devices.  

Com a explosão do número de smartphones e 
acesso à internet, a IoT ganha capilarização e custos 
mais acessíveis - já estamos acompanhando essa 
redução de preço. 

Casas digitais, telemetria, gêmeos digitais já 
apontam o crescimento exponencial da Internet das 
Coisas. O setor corporativo e o usuário final estão se 
rendendo aos benefícios da tecnologia e migrando 
para produtos de IoT. 

Fique atento! O cenário indica um crescimento 
exponencial por produtos de Internet das Coisas nos 
próximos anos. 

Um estudo do BNDES aponta que a IoT deve gerar 
entre US$ 50 bilhões e US$ 200 bilhões por ano para 
o Brasil, a partir de 2025. 
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Mas como destravar o potencial da tecnologia no 
seu negócio?

O primeiro passo é a migração para a Nuvem! 

A Internet das Coisas incrementa largamente o 
número de dados do seu negócio. Com o intenso 
tráfego de dados, a segurança é algo primordial 
- afinal, LGPD e GDPR cravam prejuízos para o seu 
bolso e sua marca. 

O combo Computação em Nuvem e Internet das 
Coisas é ainda mais potente. É justamente a nuvem 
que vai proporcionar a conexão apropriada de todos 
os dispositivos. Ela oferece infraestrutura para que a 
tecnologia se desenvolva. 

Como a Internet das Coisas coloca uma enorme 
pressão na infraestrutura local, o processamento em 
nuvem é fundamental para potencializar estratégias 
importantes, como a gestão orientada a dados. 

E vamos além: a nuvem permite que a empresa 
esteja totalmente pronta para escalar a qualquer 
momento!

Para gerar valor: a inovação por 
trás dos impactos 

Acompanhe nossos insights para aproveitar as 
oportunidades que chegam com o novo normal! 

Cloud 

Há muito se fala que no futuro todas as empresas 
seriam de Inteligência Artificial. Pois bem: esse futuro 
chegou. 

Mas estar alinhado a esse novo normal pede 
infraestrutura para destravar todo o poder da IA e 
ainda priorizar a governança de dados. 

A computação em nuvem ganha cada vez mais 
protagonismo! Ambientes híbridos, com múltiplas 
nuvens, garantem a segurança e privacidade 
de dados. Além de gerar mais eficiência para os 
ecossistemas. 

A redução de custo dos desktop-as-a-service são 
fundamentais para o cenário de recessão. 
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Sistemas de nuvens capilarizam o 
acesso a funções de aprendizado 
de máquina, como ferramentas 
de reconhecimento de imagem, 
processamento de linguagem e 
mecanismos de recomendação. 

É a nuvem que vai proporcionar a 
escalada da Inteligência Artificial 
dentro dos negócios com a 
redução drástica no investimento 
de adoção da tecnologia. 

Blog post | Esperar pode 
custar caro: por que 
investir em inteligência 
artificial

Blog post | 
Armazenamento em 
nuvem: 6 passos para 
configurar a nuvem

Para mergulhar 
nesse universo

https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/esperar-pode-custar-caro-por-que-investir-em-inteligencia-artificial/
https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/esperar-pode-custar-caro-por-que-investir-em-inteligencia-artificial/
https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/esperar-pode-custar-caro-por-que-investir-em-inteligencia-artificial/
https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/esperar-pode-custar-caro-por-que-investir-em-inteligencia-artificial/
https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/armazenamento-em-nuvem-em-6-passos/
https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/armazenamento-em-nuvem-em-6-passos/
https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/armazenamento-em-nuvem-em-6-passos/
https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/armazenamento-em-nuvem-em-6-passos/
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Obsessão pelo 
consumidor: um 
passo além do UX 

Falar que toda a estratégia de negócio deve carregar 
o usuário em seu coração é tão prolixo que já está 
até fora de moda. O usuário já orienta o mercado e 
isso tem um tempinho. 

Algumas empresas já criaram estruturas para 
se alinhar a isso, outras ainda não conseguiram 
desapegar dos seus produtos. 

A questão? É cada vez mais visível que o reinado 
das estratégias orientadas por produtos está ruindo. 
Já notou que produtos e serviços estão ganhando 
apenas o status de commodity - e nada mais?

Com a internet, a escala do poder computacional 
(5G, Cloud, IoT...) está muito maior. Um grande 
potencial tecnológico não é mais um desafio. Esses 
aspectos deixaram de ser diferenciais e passaram a 
ser apenas commodities.

Essa é a Economia de Resultados! Como já falamos 
aqui, os usuários focam no que seu produto pode 
entregar e não na sua função. 

E como já deixamos o spoiler bem ali em cima, 
quando a tecnologia alcança sua maturidade ela 
destrava o potencial de transformar o seu próprio 
modelo de negócio. 
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É nesse lugar que a chave vai virar de vez: deixa a 
cena o foco em produto e serviço e seu portfólio 
passa a oferecer, ao mercado, resultados. 

Se você ainda está se perguntando por que 
desenvolver essa obsessão pelo seu consumidor, a 
gente vai explicar! 

Há uma nova visão de sucesso no mercado, guiada: 

• pelo próprio usuário - bem mais consciente
• pelo acesso que ele tem - afinal, hoje, vivemos 
um cenário de informação e ninguém está 
imune ao poder da internet 
• pela transversalidade da concorrência
• por uma baita crise de confiança
• pelas ameaças climáticas

Jeff Bezzos, CEO da Amazon, explica o motivo dessa 
obsessão pelo consumidor ganhar tanta ascensão:

“Os clientes estão sempre 
maravilhosamente insatisfeitos, 
mesmo quando relatam estar felizes 
e os negócios vão muito bem. Mesmo 
quando ainda não sabem, os clientes 

desejam algo melhor, e seu desejo de 
encantar os clientes o levará à invenção 
em nome deles.”

As empresas devem responder frequentemente a 
seguinte questão: como eu consigo me diferenciar? 

Acredite: a fonte da sua vantagem competitiva vai vir 
da disrupção. A esteira de inovação definitivamente 
ganha mais relevância ainda. 

Para gerar valor: a inovação por 
trás dos impactos 

Acompanhe nossos insights para aproveitar as 
oportunidades que chegam com o novo normal! 

Concepção de novas soluções

Novos tempos pedem novas soluções! A ascensão do 
digital trouxe novas diretrizes para o desenvolvimento 
de software. 
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Promover boas experiências para o usuário deve 
ser o objetivo final, como forma de garantir melhor 
desempenho e aderência.

Integrar devs e designers em squads de 
desenvolvimento de software no modelo ágil para 
criar soluções consistentes, viáveis, com ótima 
experiência e que atendam o usuário final é a 
solução para construir produtos e serviços que 
gerem resultados exponenciais.

Práticas ágeis como DevOps, Scrum e Lean são 
fundamentais para ganhar eficiência nesse processo. 

Design Ops
Produtos e serviços são cada vez mais transformados 
em commodities, exigindo sempre mais da 
construção de experiências verdadeiramente 
memoráveis para conquistar e reter clientes e - por 
que não? - mercados. 

A realidade é que experiências que encantam 
usuários não são construídas do dia 
para a noite. Há uma série de etapas que 
devem ser levadas em consideração.

Então, é preciso descartar o devaneio criativo vivido 
pela Lily Collins, em Emily in Paris, série-sensação da 
Netflix - isso não existe. 

Futuristas, desenvolvedores, designers, scrums, P.O.s 
carregam essa enorme responsabilidade. Estamos 
frente a frente com um squad para lá de diverso - e 
esse é um dos motivos de experiências cada vez mais 
alinhadas surgirem. 

É justamente essa diversidade de skills -  e de 
escopo também -, além da utilização do Design para 
criar vínculos verdadeiros com consumidores, que 
levantam a necessidade do estabelecimento de uma 
governança das operações de Design de interação 
(DesignOps) para que ele se torne escalável e mais 
integrado com os processos de desenvolvimento. 

Redesign de Experiência
Se há uma unanimidade na atual conjuntura é 
que o usuário deve estar no centro da estratégia 
de desenvolvimento das soluções digitais. Para 
proporcionar mais eficiência nesse processo, 
separamos 5 ações que devem estar no radar em 2021. 
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UX para web e aplicativos 

O novo normal descortinou um fato em ascensão: a 
falta de colaboração entre os silos TI e Design pode 
custar às empresas uma queda significativa de 
receita e aniquilar a estabilidade organizacional.

Vale lembrar: hoje, vivenciamos a era dos 
“technoholics” - uma geração que nasceu 
aculturada em um ambiente completamente digital 
e que possui uma relação íntima com recursos 
tecnológicos e aplicações integradas.

O Design cria a tão sonhada vinculação. Sim, todo 
cliente que já tem o hábito de usar determinado 
aplicativo para solucionar suas necessidades, sofre 
ao ter que mudar e se adaptar novamente a outra 
experiência, ou melhor, outra interface. 

Diminuir a lacuna entre os times de dev e designers 
é fundamental para oferecer experiências valiosas 
para seus usuários. E tenha em mente: práticas ágeis 
trazem mais eficiência para esse processo. 

UX Writing

Já falamos aqui - ou melhor, Jeff Bezzos, CEO da 
Amazon, falou: 

“Os clientes estão sempre 
maravilhosamente insatisfeitos, 
mesmo quando relatam estar felizes e 
os negócios vão muito bem.”

Fisgar a atenção do usuário impaciente é vital. Os 
leitores da web gostam de ler rápido, fazem leitura 
scanner. O consumidor tem cada vez menos tempo. E 
some a isso a concorrência desleal - hoje, ainda mais 
transversal do que nunca. 

Tenha em mente que para alcançar a tão sonhada 
conversão, seu usuário precisa ter os seus problemas 
resolvidos em todos os touchpoints digitais. O 
caminho leva a diminuição do esforço cognitivo. 

Boas práticas de UX Writing, com certeza, irão 
encurtar esse caminho!

 

UX Metrics

Uma pergunta segue ecoando: o UX vale mesmo o 
investimento?

A resposta é sim. Mas digamos que você seja uma 
pessoa um pouco mais pragmática - ou que precise 
justificar alterações de UX em um projeto para 
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instâncias superiores da sua organização. Você vai 
precisar de uma estimativa de ROE, certo?

Acontece que calcular exatamente quanto uma 
empresa vai lucrar por investir em UX não é uma 
tarefa tão fácil. Mas alguém já teve esse trabalho 
para nós.

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

Segundo dados do Instituto de Engenheiros 
Eletricistas e Eletrônicos (IEEE), mais de 1 trilhão de 
dólares são investidos anualmente em projetos de TI. 
Deste trilhão, cerca de 37 bilhões são desperdiçados 
em projetos abandonados, o que representa 15% do 
investimento total.

É, a falta de UX pode custar caro.

Pesquisa de voz 

A Comscore, empresa americana que analisa a 
internet, assinalou 2020 como o ano em que 50% de 
todas as pesquisas realizadas na web seriam por 
voz. O Youtube deu início, neste ano, aos testes de 

pesquisa por voz personalizada por 
idiomas. 

Os sinais já estão aí: é preciso 
que seus usuários te encontrem 
também por voz. Traga para o 
escopo das suas reuniões de 
marketing o SEO para pesquisas 
por voz. 

ChatBot
Bom, ChatBot não é assim uma 
novidade. Mas a pandemia e a 
ampliação dos atendimentos 
médicos e da Telemetria abriram 
mais um capítulo para eles.  

E não pense que a tecnologia é 
uma resposta específica para 
o mercado de saúde. Soluções 
digitais pedem estratégias de 
relacionamento mais eficiente - 
atendimentos mais rápidos e 24 
horas por dia, 7 dias por semana. 

Lembre-se: o mundo é cada vez 
mais user-centric e VUCA também. 

Ebook | Design System: 
criando padrões de 
design para tomadas de 
decisões mais alinhadas

Ebook | O guia completo 
para reter clientes com 
User Experience

Blog post | User 
experience: ROI e 
métodos para mensurar 
seu investimento em UX

Para mergulhar 
nesse universo

1  The six steps for justifying better UX, Forrester (2006).

https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/design-system?_ga=2.61300844.1580074140.1605534660-1397034896.1546904508
https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/design-system?_ga=2.61300844.1580074140.1605534660-1397034896.1546904508
https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/design-system?_ga=2.61300844.1580074140.1605534660-1397034896.1546904508
https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/design-system?_ga=2.61300844.1580074140.1605534660-1397034896.1546904508
https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/user-experience-guia-completo?_ga=2.32468862.1580074140.1605534660-1397034896.1546904508
https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/user-experience-guia-completo?_ga=2.32468862.1580074140.1605534660-1397034896.1546904508
https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/user-experience-guia-completo?_ga=2.32468862.1580074140.1605534660-1397034896.1546904508
https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/roi-de-ux/
https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/roi-de-ux/
https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/roi-de-ux/
https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/roi-de-ux/
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Depois da Revolução Digital, as transições passaram 
a acontecer em períodos de tempos bem menores. 
Sim, um presentinho deixado pela ritmo - acelerado - 
que a tecnologia encontrou para evoluir. 

Nesse sentido, estar em sintonia com esses ciclos 
cada vez menores de transições e com as reações e 
respostas dos consumidores a essas mudanças se 
tornou uma prioridade comum a todas as empresas 
que querem seu lugar ao sol.

Acredite: é urgente realinhar a mentalidade das 
organizações. E muito foi dito este ano sobre esse 
novo mindset. 

Em pleno século XXI, os místicos já desconfiavam da 
Era de Aquário. 

Alguns vão apostar que a economia consciente vai, 
enfim, chegar, dando protagonismo aos valores mais 
sensíveis - e mais humanos. 

Technoholics terão a certeza de que essa é só 
mais uma faceta da Era Digital, talvez o ciclo 2 da 
Transformação Digital. 

CONCLUSÃO: 

Monitoramento 
Contínuo de 
Tendência
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Os mais resistentes… Bom, esses vão sustentar a tese 
de “apenas uma recessão” e com certeza perderão 
as oportunidades de alinhar seus negócios às novas 
necessidades que refletem das disrupções - tão 
corriqueiras na história. 

Vamos deixar aqui 3 conselhos que carregam em seu 
DNA a antifragilidade - tão indispensável a esse novo 
normal em construção: 

1. Corra pequenos riscos: se você tem uma ideia, 
vai lá, testa. Começa em pequena escala, conversa 
com alguns usuários, experimenta. Esse é um ótimo 
caminho para a evolução do seu negócio. E o cenário 
pede isso. 

2. Prepare-se para lidar com a imprevisibilidade: 
ela é real - para todos. Reconhecer o que não deu 
certo proporcionará o descarte do que não funciona. 
Assim, você terá os ajustes corretos para chegar ao 
seu objetivo final. 

Spoiler: erre rápido para ajustar rápido. 

3. Desista do desejo de suprimir a aleatoriedade: ela 
está aí, quer queira, quer não. O melhor caminho é 
aceitar, incorporá-la aos processos e usá-la para 
promover transformações que gerem valor de 
negócio. Você escolhe se quer ver o copo meio cheio 
ou meio vazio. 
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Sobre a MJV

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 850 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.

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.Mauricio Vianna

CEO, PhD

mvianna@mjvinnovation.com

Ysmar Vianna
Chairman, PhD

yvianna@mjvinnovation.com
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