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01
INTRODUÇÃO
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No começo da pandemia da Covid-19, 
a mesma situação foi perceptível para 
todas as pessoas, empresas e países: 
estávamos despreparados para uma 
paralisação dessa magnitude. 

A tempestade é a mesma para todos. 
Porém, alguns estão em um transatlântico 
e outros, em um barquinho. Por quê? 

Pelo simples fato de que algumas 
empresas já estavam mais preparadas, 
com a Transformação Digital a pleno 
vapor e incorporando estratégias 
de inovação, Data Science e 
Futurismo como forma de se manter 
na vanguarda do mercado.

No entanto, é importante lembrar 
que a pandemia foi como o iceberg 
que afundou o Titanic. Sim, a crise 
que se desenha é capaz de acabar 
até com modelos de negócios firmes 
e empresas mais robustas. Nesse 
contexto, quem sairá fortalecido?

Aquelas corporações que abrirem 
espaço para ecossistemas!

Metaforicamente, seria como 
se quem está no transatlântico 
desse a mão para quem está nas 
pequenas embarcações em volta. 
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ANOTA AÍ

Não importa o 
tamanho da sua 
empresa. Você 

precisa olhar em volta 
e se conectar com 

outras organizações 
– de diversos perfis, 
tamanhos e setores. 

Isso pode ser o 
divisor de águas 

entre sobreviver ou 
morrer nessa crise.
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É aí que entram os ecossistemas 
de negócio. Vamos trazer esse 
conceito ao longo desse e-book. 
Mas já vamos adiantar uma boa 
notícia aqui mesmo: sim, é possível 
prosperar em um ambiente de 
negócios altamente competitivo e em 
constante transformação. E estamos 
falando de crescimento exponencial. 

Mas você deve estar se perguntando:  

• O que é, exatamente, esse 
ecossistema?
• Como chegamos até aqui? 
• No que esse ecossistema pode 
ajudar a minha corporação?
• Preciso fazer mudanças tão 
profundas em um momento de crise?
• Por que mexer em um time que está 
ganhando?

Vamos conversar sobre isso. É 
importante começar essa leitura com 
algo muito importante em mente: o 
cenário que se desenha pode ser o 
futuro dos modelos de negócio. E é 
preciso considerar a construção desses 
ecossistemas como uma alternativa 
mais eficaz de ganhar o seu mercado. 



7

02
O QUE É UM 

ECOSSISTEMA 
DE NEGÓCIO
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O conceito de ecossistemas empresariais 
consiste, basicamente, em: pensar em 
um negócio não apenas como uma 
parte única, mas como uma parte 
de um ecossistema de negócios que 
permeia uma gama de empresas.
 

Um ecossistema de negócios nada 
mais é do que uma rede que engloba 
uma determinada organização 
e todos aqueles que a cercam. E 
aí podemos citar fornecedores, 
clientes e parceiros. Isso cria um 
ciclo contínuo de geração de valor.

Ecossistema é um termo que vem 
da Biologia. E foi transportado 
para o mundo dos negócios 
porque cai como uma luva no 
contexto que estamos vivendo. 

Isso ocorre porque vemos um 
movimento cada vez maior de 
empresas que não atuam mais 
sozinhas, de forma individual, mas, sim, 
fechando constantemente parcerias. 

Para quê? 

Para gerar mais e melhores resultados. 
Lembra que falamos no começo 
sobre resultados exponenciais? 
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A criação e a manutenção de um 
ecossistema é capaz de gerar uma maior 
necessidade por serviços e produtos 
e fazem com que as empresas se 
aproveitem da demanda de outras 
para melhorar seus resultados. 

É uma relação simbiótica - mais uma 
vez, um conceito biológico que foi 
transportado para os negócios.

Se conduzido de forma estratégica, 
os ecossistemas são relações ganha-
ganha para as empresas. E para 
os clientes também, é claro!

Atenção: uma visão de ecossistemas 
de negócios está se formando hoje 
— e muitas empresas ainda não 
visualizaram as oportunidades que 
estão surgindo diante de si.

Transformação Digital já é mais do 
mesmo e está deixando de ser a 
inovação que te coloca na dianteira 
do mercado. Na verdade, já tem a ver 
com a sobrevivência do seu negócio.
 



10

No entanto, o surgimento de 
ecossistemas digitais é fruto 
direto da Transformação Digital 
e das novas tecnologias — sendo 
que eles não apenas garantem 
que as empresas possam 
melhorar seus resultados, como 
também criam um ambiente 
propício para a inovação.

Dessa forma, muitas empresas já 
estão apostando nos ecossistemas 
de negócios como uma forma rápida 
e eficiente de ganhar seu mercado.

Podemos comprovar isso analisando o 
case BATX. As gigantes representadas 
pela sigla - Baidu, Alibaba, Tencent e 
Xiaomi - são empresas com 10 a 20 
anos de existência, que simplesmente 
dominam o mercado chinês. 
Combinadas, possuem um valuation* 
superior a 1 trilhão de dólares.
 

Dentro de um ecossistema de negócios, 
a concepção e o desenvolvimento de 
produtos e serviços são abertos, uma 

!

*Nota: 
Valuation significa “avaliação de empresas”. É uma área 
do setor de finanças que foca no processo de avaliar 
o valor de determinado ativo, financeiro ou real. 
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vez que não apenas a empresa que está 
desenvolvendo uma nova tecnologia é 
interessada, mas todos os players que 
participam do ecossistema também.

Diferentemente do conceito antigo de 
inovação fechada, no qual os riscos e 
benefícios de uma nova abordagem eram 
únicos e exclusivos de quem apresentava 
o novo produto ou serviço, hoje, eles 
são divididos entre todos os players. 
 

Sentiu o cheirinho do 
Open Banking aqui?

Sendo assim, uma decisão errada 
pode não prejudicar apenas a 
empresa, mas todas as outras 
organizações que fazem parte do 
ecossistema. E o mesmo acontece 
para tomadas de decisões corretas. É 
sobre partilhar riscos e sucessos.

Mas como chegamos 
até aqui? 
Pode não parecer, mas modelos 
de negócios são mutáveis. Vão 
se transformando ao longo dos 
anos, conforme as necessidades 
do mercado. Essa adaptação é 
necessária para a sobrevivência.

!

https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/open-banking-a-maior-transformacao-do-mercado-financeiro
https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/open-banking-a-maior-transformacao-do-mercado-financeiro
https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/open-banking-a-maior-transformacao-do-mercado-financeiro
https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/open-banking-a-maior-transformacao-do-mercado-financeiro
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É por isso que o planejamento - e 
replanejamento - estratégico é tão 
importante dentro desse contexto. E 
agora mais do que nunca é preciso 
estar preparado para mudanças cada 
vez mais rápidas e mais profundas. 

Estar disposto a operar uma mudança de 
grande porte pode parecer arriscado e 
gerar insegurança, mas pode ser a virada 
de chave necessária para salvar o seu 
negócio de morrer em tempos de crise. 

Vamos entender melhor como os 
modelos de negócio evoluíram 
até chegarmos aqui.

MODELO CENTRALIZADO
Até a década de 1990, a fórmula do 
sucesso das grandes corporações eram 
os modelos centralizados. Pode parecer 
contraditório agora, mas na época 
fazia muito sentido que esse modelo 
fosse sinônimo de prosperidade. 

Mas o que caracteriza uma 
companhia centralizada? 

• Grandes conglomerados
• Poder absolutamente centralizado
• Direcionamento estratégico e 
tático determinado por poucos 
membros da direção

https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/reposicionamento-estrategico
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• Tudo acontece conforme o plano 
definido pelo topo da pirâmide

Com essas características, já era de 
se esperar que esse modelo caísse em 
desuso, certo? Depois que essa fórmula 
se tornou obsoleta, passamos para o 
modelo distribuído. 

MODELO DISTRIBUÍDO
Veio com a virada de chave da 
digitalização do mundo inteiro, que 
começou por volta dos anos 2000. Com 
a chegada do novo milênio, vieram novas 
tendências e as empresas começaram 
a utilizar a seguinte estratégia:

maior agilidade no processo de decisão 
+ maior velocidade de resposta e 

adaptação 

distribuição dos negócios em unidades 
menores, com maior autonomia e 

independência

empresas independentes
atuando em posicionamentos diferentes 
com coordenação estratégica central e 

baixíssima sinergia entre elas



14

MODELO COMPARTILHADO
A partir de 2010, testemunhamos 
uma grande mudança: a disrupção 
virou a regra do jogo. 

Foi perceptível um esforço robusto no 
sentido de aumentar dramaticamente 
a velocidade e a sinergia entre 
os negócios para sobreviver e 
prosperar. O mercado, como um todo, 
acompanhou esse movimento. 

Vamos ilustrar com um exemplo simples 
e que todo mundo conhece: o Google. 
 

A gigante é formada por 
empresas independentes que 
trabalham em alta sinergia, 
interagindo e conversando 
o tempo todo entre si. 

O serviço de busca interage com o 
Google Maps, que interage com o 
Google Videos, que interage com a 
Assistente Virtual… e por aí vai.  

e aí chegamos ao...

!
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ECOSSISTEMA DE NEGÓCIOS

Esse é nosso atual modelo de negócios!

Se você acha que o mundo está parado 
em compasso de espera, acredite, 
isso é um grande engano. A nova 
realidade que se apresenta é de um 
mundo que nunca foi tão rápido e que 
muda a cada badalada do relógio. 
E a tendência é de que continue 
acelerando em ritmo exponencial.

Vamos entender como chegamos 
ao ecossistema de negócios.



A feroz competitividade do mercado e o ritmo 
de transformação urge por novas formas de 

pensar e estruturar seus negócios 

Surgem os ecossistemas formados 
por diversas empresas absolutamente 

independentes e altamente especializadas 
em seus core business 

União e combinação de competências >> alto 
poder de inovação e disrupção nos setores 

que atuam

Fortes lideranças e ampla autonomia para 
liderar os negócios: um agente central 
coordenando estrategicamente + forte 

interconexão e sinergia entre as corporações

Foco em agilidade, adaptabilidade e inovação

1. Mudança de mindset
2. Redução de custo e de infraestrutura

3. Acesso a conhecimento
4. Aceleração de crescimento

5. Eficiência

Autonomia, especialização, autoridade, 
rapidez, agilidade e foco
Adaptabilidade, inovação

Crescimento em ritmo nunca antes visto
Capturar novas oportunidades de negócio ou 

novas competências 
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03
EMPRESAS 

DO FUTURO: É 
HORA DE ABRIR 
MÃO DO VELHO
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As grandes empresas, como Apple, GM, 
Google, Amazon entre outras, nos mais 
variados ramos de atuação, já estão 
preocupadas em criar verdadeiros 
ecossistemas ao redor de suas soluções.

Essa convergência também traz 
várias oportunidades para as médias 
e pequenas organizações, que 
podem aproveitar o movimento para 
fazer parte desses ecossistemas.

Dessa forma, elas também poderão 
participar da cadeia de valor desses 
empresas e garantir sua rentabilidade 
de acordo com as inovações lançadas 
pelas grandes corporações. 

Lembra do transatlântico dando a 
mão para o barquinho? Então, é ele.

Além disso, também podemos ver o 
surgimento de ecossistemas locais, 
formados por pequenos players que 
mantêm objetivos em comum e atuam 
em segmentos próximos, formando 
uma economia colaborativa.

Nesse contexto, quem assumirá 
a dianteira do mercado e o 
coração do consumidor? 
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A resposta é simples: as empresas 
que estiverem dispostas a construir 
um modelo mais alinhado a esse 
novo presente e que colocarem 
o foco das suas estratégias na 
proximidade com toda a sua rede. 

Acredite: suas operações podem 
se tornar ainda mais competitivas 
em tempos de transição. 

Que tal mergulhar em soluções 
concretas que podem guiar seu negócio 
na revisão da estratégia, flexibilizar 
operações e manter a competitividade? 

!
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04
NOVOS MODE-

LOS, NOVOS DE-
SAFIOS, NOVAS 

SOLUÇÕES
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Ecossistemas versam diretamente 
sobre aculturamento. De forma 
simplista, vamos explicar como 
ocorre essa transformação:

• Estrutura empresarial 
robusta: tudo o que você 
precisa está dentro de casa. E 
aqui estamos falando desde os 
colaboradores até equipamentos, 
passando pelas expertises.  

• Estrutura de rede: aqui, a 
infraestrutura vai ser reduzida ao que 
é realmente necessário. Trabalhando 
em conjunto, as organizações 
conseguem extrair o seu melhor para 
contribuir dentro de uma cadeia. 

É dentro desse modelo que sua 
empresa pode virar a chave para se 
tornar uma organização exponencial. 
Sabe o que isso significa? 
 

Crescimento acima 
da média e recursos 
consideravelmente menores. 

Isso te lembrou Inovação Aberta? 
Acertou em cheio! É dela que 
vamos falar no próximo tópico.

!

https://conteudo.mjv.com.br/landing-page/ebook/organizacoes-exponenciais
https://conteudo.mjv.com.br/landing-page/ebook/organizacoes-exponenciais
https://conteudo.mjv.com.br/landing-page/ebook/organizacoes-exponenciais
https://conteudo.mjv.com.br/webinar-inovacao-aberta
https://conteudo.mjv.com.br/webinar-inovacao-aberta
https://conteudo.mjv.com.br/webinar-inovacao-aberta
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Inovação Aberta
O processo de inovação aberta permite 
que indústrias e organizações promovam 
ideias, pesquisas, pensamentos e 
processos abertos, a fim de: 

• Melhorar o desenvolvimento 
de seus produtos
• Prover melhores serviços para seus 
clientes, aumentar a eficiência  
• Reforçar o valor agregado

Na prática, isso significa que, o que 
normalmente se promoveria em centros 
fechados de pesquisa e desenvolvimento, 
agora acontece por meio de parcerias, 
internas ou com outras empresas.

O mais importante é deixar clara 
a viabilidade da construção de um 
produto ou serviço de maneira 
totalmente descentralizada, sem uma 
estrutura de comando e controle 
criando e imputando as regras. 

Pensando nisso, a MJV criou o MJV 
Lab. Nosso laboratório de inovação 
é um espaço criativo e colaborativo 
projetado para criar condições 
favoráveis para que a inovação 
ocorra. Nele, novos conhecimentos são 
facilmente compartilhados e ideias 
são constantemente desenvolvidas.
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MJV LAB
Nosso MJV Lab combina:
 
design + dados + arte + tecnologia = 
para imaginar o futuro dos negócios. 

Possuímos um banco de dados 
integrado que permite a identificação 
das conexões acadêmicas corretas e a 
visualização dos conhecimentos gerados.

Localizado em um dos maiores epicentros 
de pesquisa e desenvolvimento da 
América Latina, no Parque Tecnológico/
Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), o MJV Lab colabora 
com uma extensa rede de cientistas e 
pesquisadores, fazendo a ponte entre as 
descobertas acadêmicas e o mercado. 

Como fazemos?

Experiências encantadoras: 
Projeto de experiência
Criamos e entregamos 
experiências memoráveis, com 
atenção em como as soluções 
irão superar as expectativas do 
cliente em toda a sua jornada.

https://www.mjvlab.com/
https://www.mjvlab.com/
https://www.mjvlab.com/
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Visão 360 graus do 
consumidor: Medição da 
experiência do usuário  
Nossas soluções são informadas 
por uma visão abrangente dos 
consumidores, aproveitando 
dados de todos os pontos de 
contato e usando tecnologias 
avançadas para medir e 
analisar suas interações por 
meio de vários sentidos.

Prototipagem e teste de 
validação de conceito
Desenvolvemos PoCs (Proof 
of Concepts) para soluções 
digitais e físicas. Em tempos de 
distanciamento social, protótipos 
são testados remotamente 
com usuários e outras partes 
interessadas, e os resultados 
são comunicados por meio 
de vídeos cativantes.
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Design Driven Data Science: 
Inteligência Artificial e Analytics 
Utilizamos o potencial da 
análise estatística avançada 
para automação, produtividade 
e precisão na tomada de 
decisões. Nesse cenário, 
ajudamos nossos clientes 
a ter operações mais 
inteligentes e baseadas em 
dados. Tudo isso sem perder 
a perspectiva humana.

Além disso, a Inovação Aberta também 
possibilita que vários profissionais atuem 
em projetos. Ela apaga as barreiras 
e permite que, geograficamente, eles 
estejam espalhados pelo mundo, mas 
unidos em um time através da rede. E é 
sobre o desaparecimento de barreiras 
que falaremos no próximo tópico.

Outsourcing
O outsourcing, como a Gartner descreve, 
é o uso de prestadores de serviços 
externos para fornecer efetivamente 
soluções de processos de negócios, 
aplicações e infraestrutura para 
gerar resultados de negócios.

https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/outsourcing-ti
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Ele auxilia clientes:

• No desenvolvimento das 
melhores estratégias
• Na seleção dos provedores corretos
• Na estruturação de bons contratos
• Na administração de acordos para 
obter relações benéficas de ganha-
ganha com seus fornecedores

Por conta da sua natureza, o outsourcing 
permite que as empresas: 

• Reduzam custos
• Acelerem o time-to-market 
• Aproveitem ativos, propriedade 
intelectual e experiência externos

Ao terceirizar atividades, as empresas 
têm mais possibilidades de olhar para a 
estratégia do negócio. Os motivos mais 
comuns dessa escolha são: 

• Focar no core business da empresa
• Acessar os melhores profissionais de 
forma simples e rápida, sem burocracias
• Controlar e diminuir os custos 
operacionais
• Aumentar a eficiência em atividades 
repetitivas
• Dividir riscos com a empresa parceira
• Aumentar o uso de conhecimento externo
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Dados + Ágil
O mercado elegeu o Agile como solução 
para navegar em águas mais calmas 
durante a crise. Não é achismo, são 
dados. Isso porque ele auxiliou equipes a 
manter – e impulsionar! – a produtividade 
em um contexto completamente novo 
para a maioria dos times, protegendo 
a rentabilidade das empresas. 

O que uma estratégia de Business 
Agility pode fazer pela sua corporação: 
>> Capacidade de transformar 
negócios de forma rápida e eficaz
>> Inteligência organizacional 
com foco no consumidor 
>> Adaptabilidade, flexibilidade 
e velocidade no aprendizado 
e na tomada de decisão
>> Elevação da qualidade do 
desenvolvimento dos times
>> Ambiente integrado: transparência 
em todos os processo da empresa - o 
que facilita bastante quando o trabalho 
envolve fornecedores e terceirizados

O conceito está diretamente ligado com 
a habilidade da organização se adaptar 
rápida e eficientemente a todas as formas 
de mudanças para entregar o máximo 
de valor e experiência para o usuário.
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A inovação é a chave para manter a 
agilidade dos negócios. As empresas 
que não inovam acabam ficando 
atrás da concorrência porque não 
conseguem se adaptar com rapidez 
suficiente às mudanças no ambiente. 

Mas como virar essa chave? 

Você vai precisar de engajamento 
de todos os seus colaboradores para 
mergulhar nesse mindset. O sentimento 
de pertencimento a uma comunidade 
é muito importante nesse contexto. 
Vamos falar mais sobre isso a seguir!

Digital Communities
O Ágil também vai ajudar em ir 
bem além do que envolver seus 
funcionários fisicamente. É preciso que 
eles sejam engajados virtualmente 
também – tarefa bem mais difícil. 

Há o desafio de encontrar 
novas maneiras de envolver os 
funcionários e permitir uma cultura 
de colaboração. Pense em duas 
estratégias fundamentais para construir 
esse engajamento dos times:
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1. Gestão distribuída: liderança + 
inspiração + motivação + agilidade

2. Conteúdos entregues por diferentes 
canais: redes sociais, comunicação 
interna, workplaces. Esteja presente! 

O resultado? 

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

Uma força de trabalho mais engajada, 
colaborativa e aberta ao aprendizado 
por meio de canais formais e informais é 
fundamental dentro de um ecossistema. 

Marketplace
Sairão vencedoras dessa crise as 
empresas que começarem a olhar 
para o mercado local para montar seu 
marketplace. E aqui fica um ponto de 
atenção: isso já é uma realidade, já 
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está acontecendo. A solução passa, 
necessariamente, por isso: grandes 
empresas abrindo sua vitrine para um 
ecossistema de pequenos parceiros. 

Se pensarmos como uma marca, 
essa estratégia gera engajamento do 
cliente... lembra que fizemos a metáfora 
do transatlântico com a pequena 
embarcação? É exatamente isso. 

A pandemia mundial e o isolamento social 
vão deixar marcas em todos os setores da 
sociedade. É preciso levar em conta uma 
mudança fundamental em termos de 
consumo em todas as esferas: a relação 
física está diminuindo - drasticamente.

É um fato: cada vez menos os clientes 
vão querer entrar em contato com 
os seus funcionários e com a sua 
mercadoria. Como trazê-los para 
perto durante e após uma virada de 
chave que pede distanciamento? 

Temos algumas sugestões. Confira!

Omni-Canalidade
Em termos de tecnologia, falando 
especificamente para o território 
brasileiro, ainda existe uma certa 
dificuldade em fazer a união 
entre o mundo físico e o digital, 
criando o chamado phygital. 
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Veja: o desafio aqui vai além 
de vender para o usuário. 
Estamos falando em oferecer 
a mesma experiência em 
todos os pontos de contato 
para encantar o cliente e 
construir relacionamento com 
a marca. Logo, para agregar 
valor, é preciso fazer uso de 
uma série - senão todas - 
de ferramentas possíveis. 

Realidade Aumentada 
e Realidade Virtual 
Dentro de um ambiente de 
plataforma, a Realidade 
Aumentada e a Realidade Virtual 
tornam possível a exposição 
do produto e até mesmo do 
serviço e dos prestadores de 
serviço. Isso tem fit total com 
a pandemia e o isolamento 
social, pois o cliente não tem 
mais acesso direto e pode deixar 
de consumir por conta disso.
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Assistentes Virtuais
Muito em breve, os assistentes 
que entendem comando de 
voz provavelmente estarão 
presentes nas lojas físicas - já 
que nas virtuais eles já chegam 
a ser mais do mesmo. 

Será possível entrar em um 
ambiente físico, como uma loja, 
e pedir o produto ou serviço que 
deseja para um totem e “ele” 
será o responsável por guiá-lo 
em sua experiência de compra. 
Mais uma vez, as questões 
sanitárias deixando marcas 
na experiência do cliente. 

Entregas por drones
Todos os e-commerces tiveram 
um afunilamento logístico por 
conta da crise. É claro que 
isso poderia ter sido evitado 
se soubéssemos o que estava 
por vir (e, por isso, batemos 
tanto na tecla do Futurismo). 
Nesse caso, já estaríamos 
maduros para enfrentar esse 
tipo de problema de logística. 

https://conteudo.mjv.com.br/ebook/future-studies
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Nessa questão de entregas 
feitas por drones, precisamos 
chamar atenção para uma 
questão que foge um pouco 
do controle: a regulação. 
Ainda é meio nebuloso onde a 
entrega seria feita, se o drone 
entraria pela janela ou ficaria 
na portaria dos prédios. Mas, 
certamente, é algo para manter 
no seu radar e na sua agenda. 

Inteligência Artificial
A Inteligência Artificial vem impactando 
e modificando modelos de negócios 
em diversos segmentos. São 
muitos os exemplos em operação, 
alguns já estão revolucionando 
a maneira como as empresas se 
posicionam em seus mercados.

Através dela, se torna possível acelerar e 
escalar a grande maioria dos processos. 
Passa a existir a possibilidade de serviços 
complementares e muito necessários 
para o novo normal que se instaurou 
rapidamente estejam disponíveis para 
uma quantidade imensa de clientes. 
Escalabilidade e redução de custos é 
um belo combo para tempos de crise.  

https://conteudo.mjv.com.br/landing-page/ebook/inteligencia-artificial
https://conteudo.mjv.com.br/landing-page/ebook/inteligencia-artificial
https://conteudo.mjv.com.br/landing-page/ebook/inteligencia-artificial
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05
PLANO DE 

AÇÃO: COMO 
CRIAR SEU 

ECOSYSTEM
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Já falamos aqui que ecossistemas 
são compostos por empresas sem 
fronteiras, que buscam ativamente 
atuar em vários setores diferentes 
da economia para combinar 
competências (muitas vezes, nunca 
antes combinadas), gerando inovação.

Mas não é só isso. Corporações que 
buscam um crescimento disruptivo por 
meio uma iniciativa de ecossistema 
devem fundamentar as bases antes de 
partir para o ataque. Vamos explicar 
como essas duas etapas funcionam. 

Fase 1: Arcabouço 
da transformação
PASSO 1: REPOSICIONAMENTO 
ESTRATÉGICO
Dentro de casa, nós da MJV, 
escolhemos o Design Thinking para 
guiar nossa transformação e para 
realinhar nossas estratégias.

Estamos potencializando nossos 
esforços nessa direção e ajudando 
empresas que precisam passar por 
transições. Entendemos que esse é o 
primeiro passo de qualquer mudança: 
reposicionamento estratégico.
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O Design Thinking é o pano de fundo 
para traçar um panorama com 
todos os componentes necessários, 
compreendendo profundamente o 
indivíduo através de suas análises. 

Dessa forma, se torna possível repensar 
o modelo do negócio com insumos 
para escolhas mais alinhadas.

• Sprint Remoto: DT + Ágil 
Em um contexto atual de muitas 
incertezas, tomar decisões 
rápidas é primordial. 

Nosso Sprint Remoto de 
Reposicionamento Estratégico propõe 
um formato próprio para diagnosticar, 
conceituar e validar de forma ágil e 
rápida um redirecionamento estratégico. 

Combinamos Design Thinking e 
Práticas Ágeis. A partir de uma 
semana de sprint, revisamos todas 
as etapas do planejamento para 
facilitar a definição de prioridades e 
otimização da tomada de decisão.

https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/design-thinking-digital?_ga=2.172563555.1911040873.1600087155-1397034896.1546904508
https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/design-thinking-digital?_ga=2.172563555.1911040873.1600087155-1397034896.1546904508
https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/design-thinking-digital?_ga=2.172563555.1911040873.1600087155-1397034896.1546904508
https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/praticas-ageis?_ga=2.201537873.1911040873.1600087155-1397034896.1546904508
https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/praticas-ageis?_ga=2.201537873.1911040873.1600087155-1397034896.1546904508
https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/praticas-ageis?_ga=2.201537873.1911040873.1600087155-1397034896.1546904508
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PASSO 2: TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
Parece mais do mesmo falar em 
Transformação Digital aqui, nós sabemos. 
Mas não tem para onde correr. Se a 
chave do sucesso do ecossistema de 
negócios é a alta sinergia entre as 
empresas integrantes, elas precisam 
ser totalmente digitalizadas. 

Como falamos lá no começo desse 
material, a Transformação Digital 
já deixou de ser algo inovador. Hoje, 
ela é obrigatória e tem a ver com 
a sobrevivência do seu negócio.

Os ecossistemas são frutos da 
Transformação Digital. Eles bebem 
da fonte de todas as tecnologias para 
poder garantir melhores resultados e 
um ambiente propício para a inovação.

PASSO 3: FOCO NO 
CONSUMIDOR + DADOS
Não é de hoje que todos os setores 
buscam proporcionar a melhor 
experiência para seus clientes. Dentro 
do contexto dos ecossistemas, para 
obter uma sinergia de forma fluida 
e sem atrito, apostamos no combo 
dados + foco no consumidor. 

https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/business-transformation?_ga=2.168884449.1911040873.1600087155-1397034896.1546904508
https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/business-transformation?_ga=2.168884449.1911040873.1600087155-1397034896.1546904508
https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/business-transformation?_ga=2.168884449.1911040873.1600087155-1397034896.1546904508
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Essa estratégia vai se utilizar de 
todos os dados possíveis e trazer 
cada vez mais interações para o 
relacionamento digital. Opa! Lembrou 
de Big Data e Data Science por aqui?

Com isso, se torna possível: 

• Engajamento do cliente
• Ofertas mais assertivas
• Diminuição do time-to-market 
• Aumento crescente do número de 
usuários recorrentes de serviços 
e consumidores de produtos

https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/data-science-nova-agenda-repensar-modelos-negocios
https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/data-science-nova-agenda-repensar-modelos-negocios
https://conteudo.mjv.com.br/pt-br/ebook/data-science-nova-agenda-repensar-modelos-negocios
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Identificar onde está a principal 
oportunidade de inovar 

Combinar seus pontos fortes funcionais, 
tecnológicos e da indústria

Entregar uma proposta de 
valor única aos clientes

Experiências transformadoras

Fase 2: Rumo ao 
crescimento disruptivo
PASSO 4: JOGUE CERTO!
As jogadas de mercado precisam estar 
no centro de cada ecossistema. 

Como?

Os ecossistemas claramente impulsionam 
a inovação. E muitas empresas ainda 
acreditam que a inovação do seu setor 
é uma grande ameaça em relação aos 
concorrentes que formam ecossistemas. 

https://conteudo.mjv.com.br/futuro-antifragil?_ga=2.235027905.1911040873.1600087155-1397034896.1546904508
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Por isso é tão importante jogar certo: 

• Inove junto
• Traga seus pontos fortes para a mesa
• Conheça seus pontos fortes e fracos
• Identifique onde as parcerias de 
ecossistema seriam benéficas para 
seus objetivos de negócios

PASSO 5: TENHA PARCEIROS
São os parceiros certos - com as 
expertises ideais e experientes 
em parcerias - que vão alavancar 
sua empresa para o sucesso. Aqui 
mora a possibilidade de pensar 
- e agir! - fora da caixinha. 

Para isso, é imprescindível que os 
líderes do ecossistema tenham 
capacidade de identificar:

1. o nível de orquestração de seus 
parceiros do ecossistema 
2. seu nível de envolvimento no 
desenvolvimento de produtos e serviços

Além disso, são eles que vão definir:

1. como os dados serão compartilhados
2. como o sucesso será medido

Está se perguntando como 
identificar parceiros atraentes? 
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Pense em capacidades de negócios nas 
seis dimensões que os ecossistemas 
possibilitam:

1. Estratégia / visão
2. Cultura
3. Talento 
4. Arquiteto de parceria
5. Adequação de tecnologia
6. Inovação 

Pontos importantes!
>> Há espaço substancial para melhoria 
em todas os setores.
>> A tecnologia está na raiz de 
muitas (senão todas) parcerias de 
sucesso. Comercializar juntas, integrar 
plataformas, construir aplicativos… o céu 
é o limite!
>> Pense em desenvolver a plataforma 
de tecnologia para apoiar seu 
ecossistema.
>> Foque sempre nos seus clientes 
para transformar produtos, otimizar 
operações, capacitar funcionários e 
melhorar a comunicação. 
>> Por último, mas não menos 
importante, precisamos que você saiba 
de uma verdade:  encontrar o parceiro 
perfeito não é uma tarefa fácil. Mas é 
possível e será muito benéfico. 
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PASSO 6: PENSE GRANDE
Os CEOs de grandes corporações já 
sabem que o crescimento disruptivo é 
importante para a agenda de crescimento 
geral por vários anos. São os ecossistemas 
que vão propiciar o crescimento das 
organizações de formas que não seriam 
possíveis - ainda mais em tempos de crise. 
 

Porém (sim, sempre há um porém), 
antes das empresas crescerem, 
elas devem entender o que gerará 
um novo valor para, aí sim, levar o 
negócio além de seus limites atuais.

Nesse sentido, os ecossistemas 
demandam uma visão 
compartilhada entre os 
parceiros para ter sucesso. 

E aqui fica uma dica bem importante: 
se essa visão compartilhada e 
aberta é um problema para a sua 
empresa, comece a trabalhar nessa 
dor agora mesmo! Coloque como 
meta promover uma mentalidade 
de ecossistema como capacidade. 

!

>> Faça as jogadas certas, encontre os parceiros 
certos e pense fora dos limites tradicionais.
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06
NOVOS 

TEMPOS, NOVAS 
ESTRATÉGIAS
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A verdade é que nós estamos 
sendo expostos a uma mudança de 
comportamento muito grande em 
todos os sentidos. E nós sabemos 
que a transformação, seja ela 
estrutural ou em algum ponto, nunca 
é uma tarefa fácil nas empresas. 

Estamos vivendo novos tempos. Neles, 
as empresas que irão prosperar não são 
aquelas que detém a marca mais valiosa 
ou que possuem a melhor infraestrutura. 
 

Nos novos tempos, quem sobreviverá 
serão as corporações que terão 
maior capacidade e velocidade de 
adaptação e inovação.

Nesse cenário cada vez mais competitivo 
e hostil, as empresas não podem 
fazer tudo sozinhas. Eles precisam 
da ajuda de parceiros que trazem 
recursos exclusivos, dados, clientes 
e conhecimento da indústria que 
podem ser uma fonte de inovação. 

E aqui falamos em ajuda mútua, 
compartilhando as dores e os 
louros do sucesso. Acredite: 
fica muito mais fácil assim. 
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Os líderes da indústria estão, cada 
vez mais, reconhecendo o poder dos 
ecossistemas - uma comprovada 
construção que pode impulsionar 
o crescimento. Esperar não é uma 
opção quando tantos disruptores 
estão tomando vantagem deste 
trampolim para o crescimento.

Lembre-se: novos tempos exigem 
novas regras do jogo, novos modelos 
e uma nova forma de pensar.

Entendemos que fazer uma 
transição desse porte não é uma 
tarefa fácil. Ainda mais no atual 
cenário que estamos vivendo. 

Mudanças causam insegurança e, 
definitivamente, não é o que ninguém 
quer nesse momento. Logo, contar 
com uma ajuda especializada 
vai facilitar todo esse processo e 
te deixar muito mais seguro.

Aqui na MJV, temos auxiliado 
nossos clientes a virar essa chave. 
E esse pode ser o divisor de águas 
para que você se mantenha no 
mercado, siga sendo produtivo e 
alcance resultados exponenciais.

https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/como-o-agil-transformou-o-marketing-mjv/
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Sobre a MJV:
people transforming business

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

Mauricio Vianna
CEO, PhD
mvianna@mjvinnovation.com

Ysmar Vianna
Chairman, PhD
yvianna@mjvinnovation.com



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

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

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

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

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



AMÉRICA DO NORTE:
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atl@mjvinnovation.com
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lis@mjvinnovation.com

ITÁLIA
Roma
rom@mjvinnovation.com

FRANÇA
Paris
par@mjvinnovation.com

WWW.MJVINNOVATION.COM




	h.a0j7k5emn0zx
	h.x3an3ajcs4w6
	h.dfvxphsatirg
	h.cb4fa26y20qk
	h.l9j6zz3gywzc
	h.i8lhjdvvfto0
	h.unihplmgdnv5
	h.u7o8gqppafu9
	h.pthouwjbdvyx
	h.lsxpszmdjqry
	h.38tazw9ok1gf
	h.z55zq5snjypu
	h.o25yqgz8fbp8
	h.lym314d51vcr
	h.jil8kavzb7tv
	h.kkd2hpk0hzbj
	h.8jnf23aoqun2
	h.opy7qcdxf86y
	h.cthw79asoaq1
	h.d1enavgbcoxx
	h.ptngm7yxh7d2
	h.w7drccumt5zn
	h.8vgde236h9ox
	h.uh6xv0rb1zt9

