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FINCH SOLUÇÕES

Parceiro:

Na imersão Desafio Finch tivemos três
principais objetivos: que os alunos e alunas
pudessem (i) conhecer com profundidade uma
organização com atuação relevante na área do
direito e da tecnologia; (ii) desenvolver
projetos a partir de desafios específicos e
voltados para a realidade prática da
organização parceira; e (iii) refletir sobre o
impacto da tecnologia na profissão jurídica e
sobre as próprias aspirações profissionais.

A organização parceira escolhida foi a Finch
Soluções, que colaborou com a construção do
programa da imersão. Dividimos a disciplina
em duas partes: dois dias na FGV DIREITO SP e
três dias em Bauru, visitando a Finch, o JBM
Advogados e o Mandaliti Advogados. 

Em relação à primeira parte, os participantes
tiveram a oportunidade de se conhecer e
debater tendências de mudanças na profissão
e novos modelos de negócios. Conversaram
também sobre os próprios planos que tinham
para suas carreiras. Na segunda parte, cada dia
representou um olhar para um período
específico da Finch Soluções: começando pelo
passado, depois para o presente e, por fim,
para o futuro, com a apresentação dos projetos
realizados por alunos e alunas.

A imersão foi realizada entre os dias 24 e 28 de
setembro de 2018.

CEPI
FGV DIREITO SP
CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM INOVAÇÃO

O PROJETO INCITA

O Incita é um projeto da área de ensino
do CEPI que busca atingir dois principais
objetivos: (i) promover inovações no
ensino jurídico; e (ii) colaborar para a
formação de protagonistas na construção
de mudanças sociais positivas,
especialmente na área jurídica.  

AS DISCIPLINAS DE
IMERSÃO DA FGV

As disciplinas de imersão são matérias
optativas ofertadas pela FGV para o
desenvolvimento de habilidades e a
construção de conhecimento
aprofundado de ambientes externos à
faculdade, tirando o(a) estudante do
ambiente convencional de sala de aula.
Ocorrem uma vez a cada semestre,
duram uma semana e reúnem alunos e
alunas de diferentes anos e escolas da
FGV (Direito, Administração Pública e
Administração de Empresas).

DESAFIO FINCH



Atividade de integração em
que os(as) estudantes tinham

que acertar qual era a
tecnologia de cada um e
criar uma linha do tempo

com elas..

No segundo dia, realizamos
uma dinâmica com barbante
conectando nossas visões
para o futuro. Os(as)
alunos(as) realizaram
colagens sobre como se viam
no futuro, e em trios
realizamos uma dinâmica de
escuta ativa sobre os seus
projetos. Nós também
ouvimos Christiano Xavier,
CEO da plataforma Future
Law, sobre sua carreira e o
impacto da tecnologia na
profissão jurídica. Fizemos
uma dinâmica de feedback e
preparação para a viagem,
com a apresentação do
parceiro e dos 3 desafios
específicos a serem
solucionados pelos alunos.

O PERCURSO DA IMERSÃO  

No primeiro dia, começamos a imersão com uma atividade de
integração em que os(as) alunos(as) tiveram que realizar uma
linha do tempo sobre a data de invenção de diferentes
tecnologias. Refletimos sobre as mudanças na profissão
jurídica a partir de duas atividades: em grupos, elaboraram (i)
modelos de escritórios inovadores e (ii) currículos de
profissionais que trabalhavam nessas organizações. Ao final,
refletimos sobre as competências que os(as) alunos(as) mais
gostariam de desenvolver. 

TECNOLOGIA E PROFISSÕES JURÍDICAS
(FGV DIREITO SP)

PROJETOS DE VIDA
E PREPARAÇÃO

(FGV DIREITO SP)

Atividade de colagem
sobre os projetos para

o futuro dos(as)
alunos(as). A utilização

de uma forma de
expressão diferente
da tradicional abre a

porta para outras
possibilidades de

criação.

Dinâmica do barbante
sobre perspectivas

para o futuro. Um(a)
aluno(a) fala algo que

imagina que vai
acontecer em 2030 e
segura uma ponta do

barbante. Alguém que
se identifica pede o

barbante, fala sua
visão para o futuro e

assim por diante.

Conversa com
Christiano Xavier,

CEO da plataforma
Future Law,
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O objetivo do segundo dia em Bauru era conhecer de
perto os diferentes ambientes da Finch, do JBM e do
Mandaliti Advogados e conversar com diversos
profissionais sobre os desafios apresentados. Além
das visitas, ainda nesse dia foi realizada uma
apresentação sobre as tecnologias desenvolvidas pela
Finch, como a utilização de inteligência artificial para a
análise de jurisprudência. No final do dia, os(as)
alunos(as) tiveram duas horas para trabalhar nos
projetos de solução dos desafios propostos pelo
Renato Mandaliti. Para ajudar na elaboração dos
projetos, a equipe de professores apresentou aos(as)
alunos(as) a metodologia de análise FOAR: forças,
oportunidades, aspirações e resultados.

Chegamos a Bauru por volta das 11h30. O objetivo do
terceiro dia (o primeiro na cidade) era que os(as)
alunos(as) conhecessem a história da empresa e a
trajetória profissional de um de seus fundadores, o
Renato Mandaliti. Após o almoço, o Renato realizou
uma apresentação de sua carreira profissional. Em
seguida, os irmãos Rodrigo, Reinaldo e Renato
Mandaliti contaram como os escritórios de advocacia
JBM e Mandaliti e a empresa Finch surgiram e quais
foram as principais modificações no modelo de
negócio ao longo do tempo.

Alunos(as) realizando a análise FOAR:
forças, oportunidades, aspirações e

resultados

FINCH: O PRESENTE
(BAURU)

FINCH: O FUTURO
(BAURU)

FINCH: O PASSADO
(BAURU)

Conversa entre alunos(as) e
profissionais do Mandaliti Advogados

Visita ao JBM Advogados 

Apresentação dos resultados finais

Antes da apresentação final dos projetos realizados
pelos(as) alunos(as), no quinto dia, fizemos uma
dinâmica de encerramento e avaliação do curso. Em
seguida, cada grupo teve 5min. para mostrar suas
propostas de solução aos desafios e 15min. para
receber feedbacks. Os irmãos Renato, Rodrigo e
Reinaldo estavam presentes, além de outros
integrantes das empresas com que conversamos no
dia anterior. A troca foi muito rica, e terminamos a
imersão celebrando os resultados finais.
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PRINCIPAIS RESULTADOS

"Com relação ao conteúdo, acho que aquilo no que eu mais tive
oportunidade de me aprofundar foi pensar em gestão, tanto de
empresas quanto de pessoas. O mais interessante de pensar é que a
maioria desses conhecimentos não veio dos professores ou sócios, mas
dos meus próprios colegas."

Ficamos muito contentes com os resultados da imersão. Acreditamos que
atingimos nossos objetivos com o curso: os(as) alunos(as) refletiram sobre suas
próprias trajetórias profissionais, compreenderam as principais tendências de
mudança na profissão jurídica advindas da tecnologia e desenvolveram habilidades
relevantes, como escuta, colaboração, comunicação, criatividade e realização de
um diagnóstico organizacional.

"Logo no primeiro dia, já percebi que aquela matéria seria diferente de
todas as outras aulas que temos na graduação. Já começamos o dia
com dinâmicas, falando de tecnologias que utilizamos no dia a dia e
contando histórias pessoais. Criamos memes, personagens fictícios para
uma entrevista de emprego e, sobretudo, falamos sobre nós mesmos,
sobre como nos sentíamos dentro do nosso curso, sobre como víamos a
tecnologia e o direito. Estávamos em um espaço aberto para sairmos da
condição de 'aluno' e entrarmos na condição de 'indivíduo'."

"Durante todo o momento eu procurei observar mais os funcionários, o
ambiente da empresa e os sócios. Ouvi e observei bastante, e, na hora
de apresentar a solução do meu grupo, os sócios se encantaram com a
proposta. Além disso, o benefício das dinâmicas realizadas no início da
eletiva foi essencial para que eu conhecesse melhor os integrantes do
meu grupo. Na hora de trabalhar, nosso entrosamento foi muito bom, e
isso foi essencial para o bom desempenho do meu grupo na formulação
da proposta. Quando estávamos trabalhando, me lembrei da dinâmica
do barbante, que ao final mostrava que cada pessoa tinha uma conexão
com a outra. No grupo isso ficou mais evidente: no momento em que
colhíamos opiniões, achamos vários pontos em comum."

PERCEPÇÃO DOS ALUNOS

Os principais critérios de avaliação dos(as) alunos(as) foram o engajamento no
curso, a apresentação dos projetos finais e os relatos de experiência realizados por
eles(as) após a imersão. Nos relatos, os(as) estudantes descreveram ganhos de
aprendizagem e realizaram um feedback sobre o curso. Selecionamos abaixo
trechos de alguns desses relatos de experiência para ilustrar os resultados
percebidos por eles(as) da disciplina de imersão. 

"Finalmente, depois de uma madrugada de discussões, conseguimos
apresentar ideias e soluções que parecem ter agradado ao grupo de
empregados e diretores da JBM, Finch e Mandaliti. Da mesma forma que
eles se mostraram muito satisfeitos, também foi muito gratificante para
nós podermos apresentar algo que envolvesse situações e problemas
reais. A adrenalina foi grande, mas recebemos um grande presente ao
vermos todos eles tão interessados no que tínhamos para falar."

R E L A T O  1

R E L A T O  2

R E L A T O  3

R E L A T O  4
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EQUIPE CEPI  FGV DIREITO SP

CLIO NUDEL
RADOMYSLER

THEÓFILO
AQUINO

ALEXANDRE
PACHECO

MARINA
FEFERBAUM
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Redação e design gráfico: Clio Nudel Radomysler e Tatiane Guimarães

https://br.linkedin.com/in/clio-nudel-radomysler-682598177
https://br.linkedin.com/in/the%C3%B3filo-aquino-923673155
https://br.linkedin.com/in/alexandrepachecodasilva
https://br.linkedin.com/in/marinafeferbaum
https://br.linkedin.com/in/clio-nudel-radomysler-682598177
https://br.linkedin.com/in/the%C3%B3filo-aquino-923673155
https://br.linkedin.com/in/alexandrepachecodasilva
https://br.linkedin.com/in/marinafeferbaum
https://direitosp.fgv.br/centro-de-pesquisa/centro-de-ensino-pesquisa-inovacao
https://www.facebook.com/fgvcepi/
https://www.instagram.com/fgvcepi/
https://twitter.com/fgvcepi
http://medium.com/@fgvcepi
https://www.linkedin.com/company/fgvcepi/

