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IDENTIDADE
AMPLIADA

Instagram, Youtube, LinkedIn... As redes sociais permitiram que qualquer
pessoa pudesse ter voz, compartilhando as suas ideias, construindo a sua

própria audiência e sendo as estrelas de seus próprios canais.

Isso vai gerar impacto para os profissionais e  empresas, pois precisam
aprender a agir e a se comunicar com autenticidade e clareza - em linha com

a sua identidade, valores e a marca que desejam promover para o mundo. 
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— Nossas identidades virtuais se tornaram a expressão
de quem somos (ou desejamos ser) para o mundo.



À medida que as empresas utilizarem mais as novas tecnologias, mais
talentos serão necessários para criar, gerenciar e desenvolver soluções
totalmente novos. Estima-se que nos EUA apenas 30% das novas
posições digitais serão preenchidas nos próximos anos.

Mas, ao mesmo tempo que isso será um desafio, também se tornará
uma oportunidade fantástica de carreira para as pessoas e para as
empresas construírem estratégias de negócios poderosas para atrair
esses profissionais.

A ESCASSEZ DE
TALENTOS DIGITAIS
— Eles serão muito demandados, mas serão raros.
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UM NOVO RH PARA
UMA NOVA ERA

— Nasce o RH do Século XXI.

CEOs e Executivos sabem que apenas conseguirão
realizar as transformações em seus modelos de negócios

e na sua forma de operar através das pessoas.

Por isso, empresas com visão de futuro precisarão de profissionais de RH
que sejam verdadeiros catalisadoras de transformações e de geração de

resultados. Um novo tipo de atuação desse profissional será exigida. RHs
do Século XX precisarão se transformar em RHs do Século XXI
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Stories, posts curtos, imagens e lives no Instagram, áudiolivros,
podcasts, vídeos... tudo isso é parte de um movimento que está
conectado a uma única tendência que tem se fortalecido cada vez
mais: o "conhecimento instantâneo".

Isso vai influenciar cada vez mais a necessidade de pessoas e
organizações tornarem a sua comunicação mais concisa, objetiva e
em um formato que engaje as pessoas em poucos segundos. 

CONHECIMENTO
INSTANTÂNEO
— Estamos educando o nosso cérebro a
estímulos superficiais de poucos segundos.
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ORGANIZAÇÕES
TORNAND0-SE "EDTECHS"

— Empresas formando seus próprios talentos e
desenvolvendo o seu ecossistema..

Com novos negócios e estratégias, empresas de todos os segmentos
precisarão desenvolver seus profissionais rapidamente. Com a

incapacidade atual das universidades de atender essa demanda de forma
acelerada, empresas precisarão se transformar em verdadeiras Edtechs.

Empresas passarão cada vez mais a produzir conhecimento para seus
clientes, fornecedores e stakeholders para acelerar a adoção de suas

novas estratégias e modelos de negócios.
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A tradicional carga horária de 9h às 18h será cada vez mais subsituída pelo
formato híbrido de trabalho 3-2-2, onde temos 3 dias de trabalho presencial
no escritório, 2 dias de trabalho remoto e 2 dias de descanso.

Independente do formato, as empresas começaram a perceber que o que
importa é o resultado que você gera e não a quantidade de horas que você
passa em frente ao computador.

DO 9 ÀS 6
PARA O 3-2-2
— A era do trabalho híbrido veio para ficar.
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LIDERANÇA 360
— Eles serão essenciais nos novos formatos de
organizações mais horizontais e colaborativas..

Líderes que não precisam de um cargo para liderar serão chave
para os novos formatos de organização menos hierárquicos e

mais colaborativos que estão surgindo.

Eles são capazes de fazer com que pessoas de diferentes áreas
trabalhem de forma colaborativa em tornos de ideias novas,

quebrando resistências e realizando transformações.
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Essa é uma das conclusões de um estudo muito interessante realizado pelo
Fórum Econômico Mundial em conjunto com Cientistas de Dados do
LinkedIn e do Coursera.

Serão atividades distribuídas em áreas relacionadas às necessidades que
teremos como sociedade como Saúde, Vendas, Marketing & Conteúdo,
Dados & IA, Engenharia & Cloud Computing, Pessoas & Cultura.
Desenvolvimento de Produtos e atividades relacionados à Economia Verde.

UMA ERA DE
NOVAS CARREIRAS
— Mais de 1 bilhão de empregos serão
transformados pela tecnologia nesta década.

S I NA I S  DO  FU TURO  202 1 08



S I NA I S  DO  FU TURO  202 1

EMPRESAS CATALISADORAS
DE TRANSFORMAÇÕES

9 bilhões de habitantes no mundo até 2030. Mudanças no clima. Pandemias.
Empresas mais conscientes, diversas e sustentáveis. Veremos nos próximos

anos as empresas atuando ativamente para acelerar as transformações e
superar os desafios que teremos pela frente como sociedade.

Isso vai produzir mudanças importantes no perfil dos colaboradores e líderes
nas empresas pois eles precisarão desenvolver uma visão

mais ampla do impacto de seus negócio, de sua função na sociedade
- indo além dos balanços financeiros e do retorno para os acionistas.
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Profissionais que precisam reinventar organizações e criar novos modelos de
negócios precisarão cada vez mais mergulhar nas tendências e nos sinais de
mudanças que estão moldando o futuro.

Profissionais e organizações que se destacarão nos próximos anos serão
aqueles que estarão atentos ao que está acontecendo no mundo. Eles se
anteciparão para criar as soluções relacionadas as impactos das novas
tecnologias, das mudanças econômicas e dos comportamentos da sociedade.

OBSERVADORES
DE TENDÊNCIAS
— Estar atento os sinais do futuro permitirá a criação de
novos produtos, serviços e até de profissões.
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SOBRE A FUTURO S/A
Nós ajudamos organizações a realizarem
transformações em seus negócios, em suas
culturas e em suas ações de RH.

Conheça o Future Design Model: um framework
desenhado para mapear tendências, definir
propostas de valor, estratégias e ações que vão
criar o futuro de organizações.

CRIE UMA NOVA VISÃO DE FUTURO

Utilizamos o framework do Mapa Cultural para
desenvolver a cultura que a sua organização
precisa para colocar a sua estratégia em ação.

DESENVOLVA UMA NOVA CULTURA

Utilizamos o nosso modelo dos 4 Pilares da
Transformação para conectar as ações das áreas
de RH às Estratégias e resultados do negócio.

TRANSFORME AS AÇÕES DO SEU RH



www . futurosa .com .br


