
Signals of the future: the trends 
that will transform organizations 
in the years to come
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Everyday signals of change appear and show 
us what might happen in the coming yyears. These 
signals can help us to envision how the future can 
be different. They can be small innovations that 
are not necessarily associated to technology. They 
are trends that can shape the way we work and 
do business. They can change behaviors in our 
society and create opportunities or challenges for 
companies. 

Below, you will see a set of macro trends 
that can, to a greater or lesser extent, impact your 
business and the way you manage your company. 
By reading these trends, reflect: which of them 
need to be on your priority map?

1. The future of your business shaped by the 
future of different markets

The era of analyzing only the companies 
that operate in your market is over. The lines that 
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theoretically separated the markets are quickly 
disappearing. Today, to know the future of a 
market, you need to know the future of different 
markets. In that sense, not being interested in what 
is happening in other markets can be fatal to the 
success of any business in the coming years. Pay 
special attention to the actions that technology 
companies and startups from different segments 
are taking. There are already several clues about 
the transformations that are happening and can 
affect your career and your company.

2. 360º leadership
Leaders who do not need to hold a position 

title to lead will be key to the less hierarchical 
and more collaborative organizational formats 
that are emerging. They can make people from 
different areas work collaboratively in turning 
new ideas, breaking resistance and making 
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changes. With more horizontal and modern 
structures in companies, we will have more and 
more opportunities for real leaders. Leaders who 
are not leaders because of a position title with a 
beautiful name. Leaders who lead in 360º.

3. The war for digital talent
As companies use new technologies more 

intensively, more digital talents will be needed to 
put their strategies into action. The problem is that 
these talents are still scarce. It is estimated that in 
the USA alone, only 30% of new digital positions 
will be filled in the coming years. But while this 
will be a challenge, it will also become a fantastic 
opportunity for people. They will need to accelerate 
their development to take advantage of these 
opportunities. And on the companies´ side, they 
will need innovative strategies to attract, develop 
and engage the new talents of the digital age.

4. The growth of ‘Anywhere Office’
Remote work that transcends geographical 

barriers is beginning to become a reality in some 

organizations. In several companies, virtual work 
goes beyond the home office. It can be done at 
your home, in another city or even in another 
country. This is the concept of the ‘anywhere 
office’. Of course, this is not applicable to all 
activities in a company. But for some positions it 
may be indifferent the place or the city where the 
person is. And in the same way that remote work 
allows an activity to be carried out from anywhere, 

Sinais do futuro: as tendências 
que vão transformar as organizações 
nos próximos anos

Todos os dias surgem sinais de mudanças que 
mostram o que pode acontecer nos próximos anos. 
Sinais que nos ajudam a imaginar como o futuro 
pode ser diferente. Podem ser pequenas inovações 
que não são necessariamente associadas à tecno-
logia. São tendências que podem moldar a forma 
como trabalhamos e fazemos negócios. Eles po-
dem mudar comportamentos na sociedade e gerar 
oportunidades ou desafios para a sua empresa.

A seguir, você verá um conjunto de tendências 
que podem, em maior ou menor escala, impactar 
o seu negócio e a gestão da sua empresa. Ao ler 
essas tendências, reflita: quais delas precisam es-
tar no seu mapa de prioridades?

1. O futuro do seu negócio moldado pelo futuro 
de diferentes mercados

Acabou a era de analisar apenas as empresas que 
atuam em seu mercado. As linhas que teoricamente 

separavam os mercados estão desaparecendo rapi-
damente. Hoje, para conhecer o futuro de um mer-
cado, você precisa conhecer o futuro de diferentes 
mercados. Não se interessar pelo que está acon-
tecendo em outros mercados pode ser fatal para o 
sucesso de qualquer negócio nos próximos anos. 
Tenha especial atenção às ações que as empresas 
de tecnologia e as startups de diferentes segmen-
tos estão realizando. Ali já existem diversas pistas 
das transformações que estão acontecendo e que 
podem afetar a sua carreira e a sua empresa.

2. Liderança 360º 
Líderes que não precisam de um cargo para li-

derar serão chave para os novos formatos de or-
ganização menos hierárquicos e mais colaborati-
vos que estão surgindo. Eles são capazes de fazer 
com que pessoas de diferentes áreas trabalhem 
de forma colaborativa em torno de novas ideias, 
quebrando resistências e realizando transforma-
ções. Com estruturas mais horizontais e moder-
nas nas empresas, teremos cada vez mais opor-
tunidades para líderes de verdade. Líderes que 
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não são líderes por conta de um cargo com nome 
bonito. Líderes reconhecidos por qualidades que 
não tem nada a ver com posição, título ou cargo. 
Líderes que lideram em 360º.

3. A guerra pelos talentos digitais
À medida que as empresas utilizarem mais as 

novas tecnologias, mais talentos serão necessá-
rios para colocar a sua estratégia em ação. O pro-
blema é que esses talentos ainda são escassos. 
Estima-se que só nos EUA apenas 30% das no-
vas posições digitais serão preenchidas nos pró-
ximos anos. Mas ao mesmo tempo que isso será 
um desafio, também se tornará uma oportunidade 
fantástica as pessoas. Elas precisarão acelerar seu 
desenvolvimento para aproveitar essas oportuni-
dades. E por parte das empresas, elas precisarão 
de estratégias inovadoras para atrair, desenvolver 
e engajar os novos talentos da era digital.

4. O crescimento do ‘Anywhere Office’
O trabalho remoto que transcende as barreiras 

geográficas começa a se tornar realidade em al-
gumas organizações. Em diversas empresas, tra-
balho virtual vai além do home office. Ele pode ser 

realizado em sua casa, em uma outra cidade ou 
até em outro país. Esse é o conceito do ‘anywhere 
office’. É claro que isso não é algo aplicável para 
todas as atividades em uma empresa. Mas para 
alguns cargos pode ser indiferente o local ou a 
cidade onde a pessoa esteja. E da mesma forma 
que o trabalho remoto permite que uma atividade 
seja realizada de qualquer lugar, profissionais de 
qualquer lugar do Brasil (e até do mundo) podem 
fazer essa atividade. É um sinal de mudança im-
portante que vai gerar desafios e oportunidades 
para profissionais e empresas nos próximos anos.

5. Identidade ampliada
Nossas identidades virtuais se tornaram a ex-

pressão de quem somos (ou desejamos ser) para 
o mundo. As diferentes redes sociais permitiram 
que qualquer pessoa pudesse ter voz, compar-
tilhando as suas ideias, construindo a sua pró-
pria audiência e tornando-se as estrelas de seus 
próprios canais. Isso vai gerar impacto para os 
profissionais e empresas, pois todos precisarão 
aprender a agir e se comunicar com autenticidade 
e clareza - em linha com a identidade, valores e a 
marca que pessoas e organizações desejam pro-

professionals from anywhere in Brazil (and even 
in the world) might be able do this activity. It is 
a sign of an important change that will generate 
challenges and opportunities for professionals 
and companies in the coming years.

5. Extended identity
Our virtual identities have become the 

expression of who we are (or wish to be) for 
the world. The different social networks allowed 
anyone to have a voice, sharing their ideas, building 
their own audience and becoming the stars of 
their own channels. This will have an impact 
for professionals and companies, as everyone 
will need to learn to act and communicate with 
authenticity and clarity - in line with the identity, 
values   and brand that people and organizations 
want to promote to the world. The importance 
of thinking strategically about the creation, 
development and positioning of professional and 
corporate brands will grow more and more.
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mover para o mundo. Crescerá cada vez mais a 
importância de se pensar estrategicamente sobre 
a criação, desenvolvimento e posicionamento de 
marcas profissionais e corporativas.

6. Organizações tornando-se ‘Edtechs’
Com novos negócios e estratégias, empresas de 

todos os segmentos precisarão desenvolver seus 
profissionais rapidamente. Com a dificuldade das 
universidades de atender essa demanda de forma 
acelerada, empresas precisarão se transformar 
em verdadeiras Edtechs. Grandes empresas no 
Brasil e no exterior têm apostado nessa tendência 
produzindo conteúdo e conhecimento para seus 
clientes, fornecedores e stakeholders para acele-
rar a adoção de suas novas estratégias e modelos 
de negócios.

7. Conhecimento Instantâneo
Stories, posts curtos e lives nas redes sociais, 

audiolivros, 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”. Por conta de tantos 
estímulos, estamos educando o nosso cérebro a 
estímulos superficiais de poucos segundos. Isso 
vai influenciar cada vez mais a necessidade de 

pessoas e organizações tornarem a sua comuni-
cação mais concisa, objetiva e em formatos que 
engajem as pessoas em poucos segundos. 

O recado para empreendedores, executivos e 
líderes é claro: estar atento às tendências será es-
sencial para criar o futuro do seu negócio e liderar 
os caminhos do seu mercado.

Líderes que precisam reinventar organizações e 
criar novos modelos de negócios precisarão cada 
vez mais mergulhar nas tendências e nos sinais 
de mudanças que estão criando o futuro. Esses 
sinais podem se tornar verdadeiras minas de ouro 
para quem conseguir identificar seu potencial e 
criar soluções que o mercado irá demandar nos 
próximos anos.

6. Organizations becoming ‘Edtechs’
With new businesses and strategies, 

companies in all segments will need to develop 
their professionals quickly. With some universities 
facing challenges to meet this demand in an 
accelerated way, companies will need to transform 
themselves into true ‘Edtechs’. Large companies 
in different countries have been betting on this 
trend by producing content and knowledge for 
their customers, suppliers and stakeholders to 
accelerate the adoption of their new strategies 
and business models.

7. Instant Knowledge
Stories, short posts and lives on social 

networks, audiobooks, podcasts, videos ... all 
of these elements are part of a movement that 
is connected to a single trend that has been 
increasingly strengthened: “instant knowledge”. 

Because of so many stimuli, we are educating our 
brain to superficial stimuli of a few seconds. This 
will increasingly influence the need for people and 
organizations to make their communication more 
concise, objective and in formats that engage 
people in a few seconds.

The message for entrepreneurs, executives 
and leaders is clear: being aware of trends will be 
essential to create the future of their businesses 
and lead the way in their market.

Leaders who need to reinvent organizations 
and create new business models will increasingly 
need to delve into the trends and signals of 
change that are creating the future. These 
signals can become true treasures for those 
who manage to identify their potential and 
create solutions that the market will demand in 
the coming years.
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