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O engenheiro Ysmar Viana,
sócio-diretor da MJV Tecnologia
e Inovação está determinado
a mudar a metodologia das
empresas e acaba de lançar o
livro Design Thinking, Inovação
em Negócios, inspirado em
alguns modelos de empresas dos
Estados Unidos e da Europa.

O que é o Design Thinking?
Embora a palavra “design” seja
remetida à aparência ou estética
do produto, queremos mostrar
que ele está ligado também
aos serviços. Então, o pensar
design deve fazer parte de toda
a estratégia das pequenas
e grandes empresas de todos
os segmentos. Tudo é design
no atual mundo dos negócios.

De que forma as empresas
podem aplicar o “design
thinking” no dia a dia?
Na Apple, por exemplo, o design
não faz parte apenas dos
produtos. Nas lojas da marca,
existe uma projeção sobre
a experiência do consumidor.
Arquitetos também são grandes
utilizadores do “pensar design”.
Ao projetar uma casa, eles
não criam apenas a estética,
mas sim, as necessidades
de quem irá morar.

Qual é o objetivo da MJV
com o livro?
Hoje, damos consultoria do
assunto em empresas como
a Mongeral Seguros, Bradesco
Seguros e a seguradora Mapfre.
Cada reunião com os clientes é
uma verdadeira volta à infância.
Nós utilizamos peças lúdicas,
musica entre outros recursos
para estimular a criatividade
e inovação nos processos. Hoje,
o ”Design Thinking” é uma startup
que representa 15% dos negócios
da MJV, mas no período de um a
dois anos ele vai representar 100%.

Em que países foi inspirada
a ideia do “pensar design”?
O “Design Thinking” cresceu
muito em países da Europa e
nos Estados Unidos. As escolas
norte-americanas têm a
metodologia como matéria de
MBA. Stanford, por exemplo,
criou um prédio de design ao lado
da escola de negócios. T.M.
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O empreendedor americano
Brian Requarth e o alemão Tho-
mas Floracks, do VivaReal, por-
tal de ofertas de imóveis para ven-
da e locação, gostaram do que vi-
ram quando chegaram ao Brasil,
em 2009: um potencial mercado
de 57 mil imobiliárias e 250 mil
corretores e nenhum concorren-
te que atuasse em nível nacional.

Depois de verem o número
de acessos atingir a casa do 1,7
milhão feito por nada menos do
que um milhão de usuários úni-
cos em 2011 no país, os fundado-
res do site, uma startup que nas-
ceu em 2007 nos Estados Uni-
dos, resolveram transferir a se-
de do VivaReal para cá.

“Hoje, o VivaReal tem 5% de
participação neste mercado”,
afirma Paulo Schiavon, diretor
de marketing da plataforma
que opera em cerca de 20 países
das Américas.

O fato de ser um território com
grandes dimensões - e ainda des-
conhecido pelos fundadores, mo-
tivou a contratação de Schiavon
pelos empreendedores estrangei-
ros no país. O executivo carrega
na bagagem passagens por gran-
des empresas do setor no país, co-
mo a Gafisa e a Tecnisa, na qual

foi gerente de mídias sociais de
2009 até o início deste ano.

A meta de Schiavon para o
mercado brasileiro é ter 15% de
market share até o final de
2013, um objetivo que acompa-
nha o crescimento das verbas
publicitárias destinadas à inter-

net, que em 2011 atingiram a ci-
fra de US$ 3 bilhões, alta de
69% ante o ano anterior. “As
grandes incorporadoras inves-
tem de 5% a 10% em mídia, e a
internet é o mercado que mais
cresce dentro do bolo publicitá-
rio do país”, diz o executivo.

Aportes estrangeiros
Schiavon conta que em feverei-
ro deste ano, o VivaReal brasilei-
ro recebeu aportes de “milhões
de dólares” dos fundos estran-
geiros Monashees Capital e
Kaszek Ventures. Os aportes se-
rão destinados à contratação de
novos executivos, desenvolvi-
mento da plataforma e aumen-
to do tráfego.

Grandes nomes do cenário
mundial da tecnologia são in-
vestidores-anjo da empresa
iniciante, como Greg Waldorf,
ex-presidente da eHarmony,
Simon Baker, ex-presidente
da realstate.com.au, Chamath
Palihapitiya, executivo do Fa-
cebook e Dave McClure, da
500 Startups.

Outra novidade do Viva-
Real, que completou três anos
neste mês, é a versão moblile
no mercado brasileiro que, se-
gundo Schiavon, tem poten-
cial de alcance de 30 milhões
de pessoas, que acessam a in-
ternet por meio de dispositi-
vos móveis. O site móvel, de-
senvolvido para tablets e smar-
tphones tem um sistema inteli-
gente que facilita o processo
de busca de imóveis. O sistema
identifica onde o usuário está e
as ofertas próximas à região de
acesso da plataforma. ■
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Fundado nos EUA em 2007, VivaReal registrou 1,7 milhão de acessos, em 2011,
e transfere sede para o Brasil com aporte estrangeiro. Meta é ter 15% do mercado
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IMOBILIÁRIAS
57 mil

CORRETORES
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VIVAREAL
1,7 milhão de visitas em 2011

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO
5%

META
chegar a 15% até o final de 2013

ACESSOS A INTERNET NO PAÍS
38% por dispositivos móveis

O dispositivo localiza
o usuário por GPS e retorna 
a informação referente aos 
cinco bairros vizinhos

Através de 
smartphones e tablets, 
o usuário faz a consulta
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Como funciona a operação do VivaReal por meio 
dos dispositivos móveis
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 12.




