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Drivers de Mudança

Estudos Prospectivos

Mapping de Cenários

Estudos de Tendências

Foresight de Negócio

Trend Tracking

Coolhunting

Gestão da Inovação

· Trendsinnovation

· Cultura de inovação

· Inovação disruptiva

· Inovação aberta

Planejamento Estratégico

Transformação Digital

Full Agile

Management Transformation

. Business Pulse

. Ambidestria Corporativa

Programas Executivos

. Mba Executivo TrendsInnovation

. Pós-mba trendsInnovation

. Programa de Certificação de Conselheiros TrendsInnovation

. Programa de Ambidestria Corporativa

Outros Programas

. Masters & Nanodegrees

. Inova Day & FTI Summit

. Programas In Company

. Palestras & Seminários

. Advisor & Mentoring

. Universidade Corporativa

Cursos Assíncronos Network

Lifelong Learning

| 15 anos de mercado  | presença em 3 continentes (hq brz)  | clientes e parceiros globais | referência em futuro, tendêncıas e ınovação

TrendsInnovation | t&i

FUTURO | TENDÊNCIAS | INOVAÇÃO
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“ I think the next - 21st 

century will be the 
century of complexity”. 

S. Hawking
Jan 2000
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Lembra delas? 6

Porque é que empresas como

estas (líderes) passaram à história?



“Hoje você não compete com empresas. Você

compete contra transições do mercado – um período
de passagem de um estado para outro em que as

habilidades necessárias para fazer seu trabalho
mudam, o cliente avança para uma nova tecnologia
ou a economia adota um novo modelo.”

John Chambers
CEO CISCO



A GRANDE MUDANÇA
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A ERA DA INFORMAÇÃO – RECURSO ESTRATÉGICO DE PODER – CONHECIMENTO

HUMANO vs DIGITAL (ESPÉCIES)



Mudança de Contexto
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Novas regras
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As grandes forças que moldarão o futuro dos negócios: 

Breakthroughts Tecnológicos 
Avanços na tecnologia de 

informação

Automação, robótica e Inteligência 
artificial já estão mudando a natureza e o 
número dos trabalhos disponíveis. A 
tecnologia tem o poder de melhorar a 

qualidade de vida, aumentar a 
produtividade, a expectativa de vida e 
libertar as pessoas para se focarem em 
funções não operacionais. Mas este 
fenómeno também traz as ameaças ao 

nível social, politica e económica caso 
não se atinja o equilíbrio nestas 
mudanças. 

Mudanças Demográficas 
Mudança no tamanho, 

distribuição e perfil etário da 

população mundial

Com algumas exceções regionais a
população está envelhecendo,

colocando pressão nos negócios,
instituições e na própria economia. A
expectativa de vida vai afetar modelos
de negócio, ambições e custos de
pensão. Trabalhadores mais velhos

precisarão de novas competências
para trabalharem mais tempo.
Lifelong Learning será a norma. A falta
de mão-de-obra humana em várias
economias em rápido envelhecimento

impulsionará a necessidade de
aprimoramentos de automação e
produtividade.

Urbanização rápida Aumento 

significativo da população 

mundial se mudando para as 

cidades

Até 2030, a ONU projeta que 4,9 
bilhões de pessoas serão urbanas e 

até 2050 a população urbana do 
mundo aumentará 72%. Hoje a 
maioria das grandes cidades já têm 
crescimentos superiores a uma grande 
parte dos países médios. Neste novo 

mundo as cidades serão importantes 
agentes de criação de outros/novos 
empregos.

Mudanças no poder econômico 

global Mudança de poder entre países 

desenvolvidos e em desenvolvimento

As nações em rápido desenvolvimento, 
particularmente aquelas com uma grande 
população em idade ativa, que adotarem um 

espírito de negócios, conseguirem atrair 
investimentos e melhorarem a sua educação 
são as que terão mais sucesso. Os países 
emergentes enfrentam o maior desafio à 
medida que a tecnologia aumenta o abismo 

com o mundo desenvolvido; desemprego e 
migração continuarão a ser galopantes sem 
investimento significativo e sustentado. A 
erosão da classe média, disparidade de 
riqueza e perda de empregos devido à 

automação em larga escala aumentará o risco 
de agitação social nos países desenvolvidos.

Escassez de recursos e 

mudanças climáticas 
Combustíveis fósseis esgotados, 

condições climáticas extremas, 

aumento do nível do mar e 

escassez de água

A demanda por energia e água deve 
aumentar em 50% e 40% respetivamente 
até 2030. Novos trabalhos em energias 
alternativas, engenharia de processos, 
design de produtos e gestão de 

desperdícios serão necessários para 
gerenciar e reutilizar os resíduos para 
lidar com essas necessidades. As 
indústrias tradicionais de energia e os 
milhões de pessoas empregadas por elas 

sofrerão uma rápida reestruturação.

Fonte: Relatório “Workforce of Future 2019”, PWC 16



Ram Charan

04 de Junho de 2019
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The Evolution of

Management
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Eixos estratégicos das empresas do futuro

Pessoas Tecnologias Informação (Data) Plataforma / Ecossistema

• Líderes presentes que orientam e 

acompanham de perto o 
desenvolvimento e a 

performance de seus liderados;

• Colaboradores com elevada 
capacidade de adaptação ao novo 

e que se reinventam 
rapidamente;

• Pessoas engajadas pelo 

propósito e com paixão pelo que 
fazem;

• Equipes ágeis e modulares que 
se ajustam em função do 

caminho estratégico definido;

• O grupo está acima do individuo.

• Soluções tecnológicas alinhadas 

às necessidades dos negócios, 
mercados e clientes;

• IoE | Internet of Everything – tudo 

conectado o tempo inteiro: 
pessoas – máquinas; máquinas –

máquinas; pessoas – pessoas;
• EaaS | Everything as a Service –

elevada disponibilidade de 

soluções por assinatura;
• Conectividade, mobilidade e 

digitalização para facilitar acesso 
e compartilhamento;

• Dinamismo tecnológico alinhado 

com a velocidade da 4ª revolução 
industrial.

• Gestão da informação e do 

conhecimento (data) como o 
maior ativo (asset) dos negócios;

• Atualização constante dos níveis 

de informação sobre a cadeia de 
valor para atuação em tempo real 

(realtime);
• Diversificação das fontes de 

informação para maior robustez 

do conhecimento;
• Disponibilização matricial da 

informação para que todos 
possam acessá-la e atuar com o 

mesmo nível de conhecimento;

• Capacitação permanente com 
base na informação atualizada.

• Construção de ecossistemas 

integrados de gestão para melhor 
entrega e diferenciação no 

mercado;

• Adoção de sistemas que se 
ajustem ao contexto dos clientes 

e demais players;
• Integração das funções com 

transição para um sistema 

empresarial com o mínimo de 
silos – de fora para dentro;

• Plataformas capazes de 
incorporar pessoas e tecnologias, 

automatizando os processos;

• Centralização no digital como 
eixo de velocidade.

Fonte: Inova Consulting



Nove imperativos organizacionais e Quatro eixos estratégicos 
para as empresas se prepararem para o futuro

Quem somos

Como operamos
Como crescemos

Onde nos apoiamos

Propósito

Cultura

Valor

Estruturas 
Horizontais

Talento 
mais 

importante 
que capital

Decisões 
ágeis

Transformar 
digitalmente 

o negócio

Construir 
plataformas 
data-driven

Acelerar o 
lifelong
learning

1. Pessoas 2. Tecnologias 3. Informação
(Data)

4. Plataformas
& Ecossistemas

Fontes: McKinsey & Inova Consulting



Top 10 das Competências

para 2025

Tipo de competência:

Solução de problemas

Auto-gestão
Trabalho em equipe

Uso e desenvolvimento de tecnologia

Pensamento analítico e inovador

Aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem

Solução de problemas complexos

Pensament0 crítico e analítico

Criatividade, originalidade e iniciativa

Liderança e influência social

Uso, monitorização e controle da tecnologia

Design e programação tecnológica

Resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade

Raciocínio, resolução de problemas e ideação

Fonte: The Future of Jobs Report 2020, WEF
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INSEAD
Strategy in Digital Disruption Course 2021

Mindset
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A Metáfora



24Contexto para a Ambidestria | Resumo

A EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA | A MUDANÇA DO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR | A TURBULÊNCIA POLÍTICA | A INCERTEZA ECONÔMICA 

reafirmaram aos gestores a importância da adaptabilidade (a capacidade de se mover rapidamente em direção a 

novas oportunidades e se ajustar a mercados voláteis e evitar complacências), sem prejudicar o negócio atual. 

Adaptabilidade vs. Negócio Atual



25Contexto para a Ambidestria | Resumo

A capacidade de uma empresa de 

executar simultaneamente a estratégia de hoje enquanto desenvolve a de amanhã 
surge do contexto atual da mudança.



26Contexto para a Ambidestria | Resumo

Para uma empresa ter sucesso a longo prazo, ela precisa dominar a adaptabilidade e o alinhamento

– um atributo que às vezes é conhecido como ambidestria.

ambidestria

alinhamento

adaptabilidade
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AMBIDESTRIA ESTRUTURAL AMBIDESTRIA CONTEXTUAL

Duas formas de ambidestria 

estruturas separadas para diferentes tipos de 

atividades

contexto de atuação da empresa e seus 

colaboradores
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Velocidade & Criatividade

Insight & previsão 

Inspiração & paixão 
Tentativa & erro

Formalização & conformidade 

Controle & monitoramento 
Histórico & experiência

Ambidestria 
Otimização & taxa de 

transferência

Descoberta & renovação

Estrutura de organização ambidestra

(Fonte: Arthur D Little)
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Quatro tipos básicos de organizações podem ser distinguidos:

1. Organização preparada para o futuro: combinando Agilidade com
Ambidestria

2. Organização ágil: combinando Agilidade com potencial de crescimento

em Ambidestria;
3. Organização ambidestra: combinando Ambidestria com potencial de

crescimento em Agilidade;
4. Organização não preparada para o futuro: sem Agilidade e sem

Ambidestria;

Alta Agilidade

Baixa Agilidade
B

ai
xa

 A
m

bi
de

st
ria

A
lta A

m
bidestria

Organização 

Ágil

Organização 

Ambidestra
Organização não 

preparada para o futuro

Organização preparada 

para o futuro

1. Capacidade de desenvolver 

novos negócios e em 

paralelo gerir os negócios 

atuais

2. Potencial elevado de gerir 

incerteza e adaptar o core ao 

ambiente em mudança 

rápida 

1. Incapacidade lidar com a 

incerteza e se adaptar ao 

contexto em mudança

2. Incapacidade de 

desenvolver novos 

negócios em paralelo à 

gestão dos negócios 

atuais

1. Capacidade de lidar com 

a incerteza e se adaptar 

ao contexto em 

mudança

2. Potencial elevado de 

desenvolver novos 

negócios e em paralelo 

gerenciar os atuais

1. Capacidade lidar com a 

incerteza e adaptar o core ao 

contexto em mudança

2. Capacidade de desenvolver 

novos negócios em paralelo 

à gestão dos negócios atuais



Vivemos a maior transformação da história da humanidade suportada em
duas grandes revoluções:
1. Revolução tecnológica: resultante da evolução exponencial de Machine

Learning, Inteligência Artificial e Conectividade Permanente;
2. Revolução biológica: Baseada nos avanços em biologia e neurociência.

4ª Revolução industrial: Baseada no uso de sistemas físicos cibernéticos
(cyber physical systems – CPS), constituindo uma convergência física,

biológica e digital.

30

A transformação dos negócios está hoje mais acelerada e mais intensa,
fruto da chegada aos mercados de novos entrantes, novas tecnologias e
uma produção constante de conhecimento aplicado.

Isso tem criado uma pressão nas empresas consideradas mais
“tradicionais”, obrigando-as a um movimento de transformação que vise
dotá-las das competências necessárias para navegar nesta nova realidade.
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O termo Digital Transformation surge para caracterizar o

processo de evolução e transformação das organizações,
tirando partido das oportunidades criadas pelas profundas

alterações sociais e tecnológicas (informação em tempo real,

mobilidade, redes sociais, cloud computing, big data). Esta
evolução mantém o foco principal na criação de valor,

procurando tirar partido dos aceleradores de inovação para o
aumento da sua rentabilidade e sustentabilidade na nova

economia digital.

A Transformação Digital deixou de ser apenas uma
“buzzword“ para ser olhada com grande proximidade
e começa agora a entrar em sua segunda onda. A

Transformação como Estratégia de Negócio.

É hora dos Executivos e Líderes Empresariais

colocarem seus planos em prática e encarar de
frente os desafios e as oportunidades que a jornada
de transformação propõe. Olhar para o legado e

construir uma ponte sólida para o futuro é o

caminho ideal para as Grandes Empresas.

Entendimento da 
Importância do Tema

Aceleração na 
Execução  Prática do 

Tema

Ciclo Evolutivo da Transformação Digital

2010 2014 2018 2019 2020...
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Fonte: Stefanini



PwC Brasil - Our Future. Today.

33O Caminho até os Negócios Digitais

TECNOLOGIAS

FOCO 

RESULTADO

ENTIDADES

DISRUPÇÃO

WEB
Estender os 

relacionamentos 
para novas 

geografias e 
mercados;

Estender 
relacionamentos;

CRM, WEB, 
SEARCH, EMAIL;

Pessoas

Internet, WEB, 
Comunicação 

rápida em grandes 
distâncias;

Negócios

Pós-WEB

Mudança de tipo

Mudança de grau

E-COMM

Transformar canais de 
vendas em meios 
globais que criam 

eficiência;

Otimizar Canais;      

Automação de 
processos dos 

negócios;

Pessoas

Internet, WEB, EDI, 
Portais, BI;

Negócios

MKT DIGITAL

Explorar o Nexus das 
Forças para obter 
maior eficiência;

Otimizar Interações;

Análise da relação com 
o cliente

Pessoas

Mobile, Big Data, 
Social, Cloud;

Negócios

Nexus das Forças = social + mobile + cloud + informação

NEW BUSINESS SCENARIOUS

Pós-Nexus

Neg. Digitais

Estender os negócios 
para as ”coisas”;

Construir novos 
modelos de negócios;

Criação de novos valores 
e clientes não-humanos;

Pessoas

Sensores, 4D 
Printing, Smart
Machines, Bots;

Negócios

”Coisas”

Neg Autônomos
“coisas” inteligentes e 
semiautônomos como 

principais clientes;

Reter e maximizar 
clientes (”coisas”)

Máquinas como 
principais clientes;

Pessoas

Robótica, automação, 
IA, B2M comm;

Negócios

”Coisas”



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
O GUIA PARA O MUNDO DA 4ª REVOLUÇÃO INDUSTRIAL

Transformação Digital Estratégia Digital Presença Digital

Alinhamento de Conceitos

Uma nova abordagem onde as TIC

desempenham um papel chave na

transformação da estratégia, estrutura,

cultura e processos de uma empresa,

utilizando o alcance e o poder da

conectividade, da internet e da tecnologia.

MODELO DE NEGÓCIO

Um plano abrangente, que cobre o

negócio, os objetivos e as atividades para

atingir esses objetivos. É baseada numa

pesquisa minuciosa do mercado

competitivo e evolui constantemente com

base na avaliação do desempenho.

POSICIONAMENTO DO NEGÓCIO

É a maneira como a marca se contata e

utiliza os meios digitais para se mostrar

relevante, confiável e incentivadora de um

relacionamento com os consumidores.

PONTOS DE CONTATO DO NEGÓCIO

Site, Perfis em Redes Sociais, Canais de

Conversação (Whats App, SAC, Mail, ...),

Fale Connosco, Grupos online, Reclame

Aqui, APPS, ...

SEO, Digital Influencers, Impulsionar

Posts, Banners, Pop-Ups, Campanhas

Mobile, Comunidades Online, Eventos

Segmentados, Promoções, ...

Tecnologias ChatBot, Inteligência

Artificial, IoT, 3D, AR|VR, Cloud

computing, Big Data, Analytics, Machine

Learning, Automação, Drones,

Wearables, Smart Gadgets, ...

A(s) ferramenta(s) adotada(s) para

veicular e entregar as ofertas de

produtos e serviços nos canais digitais

(portfólio digital).

FERRAMENTAS DO NEGÓCIO

Site, MarketPlace, Bots, Quiosque

Digital, ...

34

Solução (ões) Digital (ais)

Ferramentas DigitaisMarketing Digital



PwC Brasil - Our Future. Today.

Upskilling
O que é?

É uma jornada de transformação Que
visa criar um ambiente onde as pessoas

possam ampliar seu digital mindset,
adquirir competências relevantes para o

mercado, desenvolver novas formas de

trabalhar e entregar experiências mais

tech enabled para clientes e

consumidores.
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36Digital Upskilling Platform: The Digital Hub

Personal Trainers
Contrate recursos conhecedores 
e prontos para ajudar os 
parceiros a desenvolver 
habilidades digitais.

Learning Bursts
Obtenha uma explosão de 
conhecimento rápido em 3-5 
minutos, uma vez por 
semana! 

Digital Quests
Simulações de 

aprendizado baseadas 
na indústria, verificando 
suas habilidades digitai.

Digital Lab
Nossa "vitrine" para 

encontrar, criar e 
compartilhar soluções 

digitais

PowerUp! Trivia
sextas-feiras selecionadas

com sua equipe!

Digital  App
Aplicativo Digital Fitness atualizado 
que vai além da avaliação para 
fornecer conteúdo de aprendizado 
constante

Digital Accelerators
Um programa imersivo que 
cria especialistas que elevam 
nosso jogo através de cursos 
acelerados.

Tech while you Trek
Podcast série de 

especialistas  sobre temas 
emergentes de tecnologia e 

digital

Digital Academy
Treinamento intensivo e prático sobre 
manipulação, visualização e 
automação de dados.



DC0 - Informação pública

37

O GAP ATUAL

Empresas vs Clientes



38PROGRESSÃO ECONÔMICA 

DO VALOR AGREGADO

COMMODITIES

PRODUTOS

SERVIÇOS

EXPERIÊNCIAS

ECONOMIA DAS EXPERIÊNCIAS

ECONOMIA DE SERVIÇOS

ECONOMIA INDUSTRIAL

ECONOMIA DE AGRICULTURA

EXTRAÇÃO

FABRICAÇÃO

ENTREGA

PALCO

Customização

Customização

Commoditização

Commoditização
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“Se a experiência do cliente envolve emoções, quais são as 
emoções ou sentimentos que pretendo passar aos meus 

clientes?”

A maioria das empresas não sabe responder a esta questão. Se planejarmos as emoções ou sentimentos que queremos
estimular, tal como planejamos produto, preço, distribuição, serviço e comunicação, será uma forma de nos diferenciarmos

através de valores difíceis de imitar. Conseguiremos assim sobreviver à concorrência cada vez mais feroz e à crescente

indiferenciação do consumidor face às ações das empresas ou marcas vistas cada vez mais como “commodity”.
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VISÃO

OLFATO

AUDIÇÃO

TATO

PALADAR

PERFORMANCE DA MARCA

EXPERIÊNCIA DO CONSUMIDOR

A EXPERIÊNCIA É TÃO MAIS 

FORTE QUANTO MAIOR O 

EQUILÍBRIO DOS 5 

SENTIDOS 



41Business Agility

AGILIDADE=CONTEXTO RESPOSTA ADAPTAÇÃO+ +

Indivíduos e interação/colaboração entre eles é mais importantes que processos e ferramentas;
Velocidade e adaptabilidade mais relevante que definir regras e procedimentos;

Colaboração é mais importante que apenas seguir os processos pré-definidos;

Responder às mudanças mas seguindo e respeitando a cultura e os valores.



20 Agosto 2021
Inova Business School

Curso Ambidestria Corporativa

• Foque na Experiência ao Cliente
• Mapeie os Cenários & as Tendências

• Use a Velocidade (Speed)

• Invista na Digitalização

• Reforce a Personalização

• Centre-se no Cliente (Client Centric)
• Gerencie os Dados (Data Mngt)

PEOPLE & PRATICE



43



www.inovaconsulting.com.br
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45Acesse www.inovaconsulting.com.br/downloads

WHATS NEXT 2020-2030

Global Trends 4 Business

As 50 Ideias do Futuro

Indústria & Supply 4.0

Dicas Práticas Pós 
Covid-19

Tendências Pós 
Covid-19

Full Agile

Transformação Digital

Os 23 shifts de mudança

O Mundo Em 2030 & Beyond

O Trabalho do Futuro e 
o Futuro do Trabalho

Business Pulse

Ambidestria 
Corporativa

Humanismo Digital

Maturidade Digital 
IT4.0

Cultura de Inovação

http://www.inovaconsulting.com.br/downloads


46Inova Online:

WWW.INOVAOL.COM

Cursos assíncronos com o DNA TrendsInnovation (6 a 12 horas)
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Luis Rasquilha, 46
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