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Cenário

Megatendências:

1. Globalização acelerada.

2. Mudança climática, impacto ambiental e 

escassez de recursos.

3. Mudança demográfica.

4. Individualização.

5. Estilos de vida digitais.

6. Convergência tecnológica.
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10 Tendências Globais de Consumo

Vida limpa  

Consumidores
Detetives Os Sobreviventes

Designers Digitais

Cultura da
Reinvidicação

Os Inquilinos

Está no meu DNA Vejo do meu quarto

Empreendedores
Adaptativos

Co-habitação

Fonte: Instituto de Pesquisa Euromonitor, 
Revista Meio & Mensagem



http://robertjgardner.co.uk/2013/07/22/vuca-the-acronym-of-our-time/



O Mundo VUCA

Volatilidade – embora os parâmetros sejam conhecidos, 
a velocidade da mudança é muito alta.

Incerteza – a situação atual é conhecida, mas os efeitos 
das ações são imprevisíveis.

Complexidade - a situação naquele momento é 
desconhecida, embora os efeitos de suas ações sejam 
conhecidos.

Ambiguidade - uma situação totalmente desconhecida –
não se sabe qual é a situação do momento e nem o 
efeito de suas ações.

Fonte: Harvard Business Review, What VUCA Really Means for You

https://hbr.org/2014/01/what-vuca-really-means-for-you


Competências para prosperar no Mundo VUCA

CORAGEM
para lidar com a

ambiguidade

FLEXIBILIDADE
para lidar 

com incerteza

MULTIDISCIPLINARIEDADE
para lidar

com complexidade



✓Coloca o cliente antes de seu interesse corporativo.

✓Inova de forma rápida e aberta.

✓Cria métricas para tomar decisões.

✓Tem foco em propósito não em produtos.

✓Confia em Data Science.
✓Coloca pessoas antes de equipamentos ou sistemas.

✓Identifica colaboradores e líderes disruptivos.

✓Investe com urgência no desenvolvimento dos líderes exponenciais.



O que muda em liderança na Era Exponencial?



Liderança Exponencial 
✓Capacidade disruptiva, energia transformadora, coragem e capacidade de 

engajar pessoas em bons projetos. 

✓A cultura exponencial exige pessoas que sejam capazes de liderar projetos e 
mentes exponenciais com maestria.

Fonte: Livro - Organizações Exponenciais.



Dar autonomia
e trabalhar

com a 
diversidade.

Desenvolva
uma doutrina 

baseada 
em valores.

Ter motivação
com foco na 

inovação.

Estar aberto 
para a mudança

(flexibilidade).

Identificar 
oportunidades

e fazer parcerias
(colaboração).

Pensar 
grande e 

com 
propósito

Como ser bem sucedido nesse ambiente?



“Sucesso é a busca do potencial. 

Riqueza, fama, posse e poder não são medidas de sucesso. 

A única medida real do sucesso é a distância entre o que 
deveríamos ter sido e o que somos”.

Herb Greenberg


