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INTRODUÇÃO

A previsão é de que até o final desta década pelo menos 35% das 

habilidades mais necessárias para a maior parte das profissões deve 

mudar. Para o CEO do futuro, responsável pela maior autoridade 

dentro da hierarquia operacional das empresas, não poderia ser 

diferente.

Vivemos na era da robótica avançada, da inteligência artificial e da 

automação de diversas atividades. Além disso, fatores demográficos, 

econômicos e geopolíticos estão impactando o mundo corporativo. 

Nesse contexto, flexibilidade e adaptabilidade são atributos essenciais 

para qualquer profissional.

Para que o CEO do futuro seja capaz de suprir as principais demandas 

das companhias, uma série de atitudes e de habilidades devem ser 

desenvolvidas. Neste ebook, vamos conversar a respeito de algumas 

delas. Fique de olho e aproveite as dicas!
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Ser capaz de realizar diferentes atividades e tarefas é 

uma habilidade que faz parte das responsabilidades do 

CEO do futuro. Um líder multitarefa consegue se 

adaptar às circunstâncias que surgem no dia a dia 

corporativo, especialmente quando elas são 

desafiadoras e complexas.
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APRENDER
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Levando em consideração que o CEO é quem está à 

frente da estrutura hierárquica e participa de 

tomadas de decisão importantes na empresa, é 

fundamental estar aberto ao aprendizado constante. 

Essa é a melhor forma de agir com assertividade e 

coerência. Para tanto, é preciso estar sempre em 

busca de conhecimentos relacionados à própria área 

de atuação. Não existe conhecimento pronto. É preciso 

estar continuamente buscando por aperfeiçoamento.
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CONSTRUIR 

UMA NARRATIVA
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Storytelling é um dos termos mais relevantes da 

atualidade e que tende a continuar recebendo 

destaque por bastante tempo. O CEO do futuro 

precisa desenvolver suas habilidades de storyteller e 

construir uma narrativa envolvente que ajude a 

empresa a alcançar as metas traçadas. Afinal de 

contas, discursos monótonos não conquistam ninguém 

mas uma história bem contada é capaz de gerar 

transformações significativas.
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O CEO do futuro terá que lidar com equipes cada vez 

mais heterogêneas. Estar aberto à diversidade deve 

ser uma das principais diretrizes das lideranças. A 

sociedade como um todo tem a ganhar com isso e o 

contexto empresarial é excelente para observarmos o 

poder de respostas inovadoras advindas de pessoas 

diferentes. Valorizar pontos de vista diversos é uma 

atitude inteligente em um mundo tão plural.
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Marcar presença é algo importante para todo e 

qualquer CEO. E é nas mídias sociais que essa tarefa se 

torna mais fácil. Quando conteúdos relevantes são 

compartilhados, é possível criar conexões, ampliar a 

networking, ganhar autoridade, gerar engajamento e 

promover a transparência na comunicação. Como se 

não bastasse, isso ainda ajuda a humanizar a imagem 

do profissional e da empresa, o que é estratégico para 

conquistar clientes.
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O CEO do futuro deve ser capaz de coordenar as 

ações de outras pessoas, bem como as próprias ações. 

Essa é uma competência crítica intimamente 

relacionada à otimização de processos. Um líder 

organizado e um grupo bem coordenado podem alçar 

voos mais altos. Por essas e outras razões, vale a pena 

investir nessa competência.
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Um CEO hábil consegue analisar dados, observar o 

ambiente à própria volta e, com base nisso, tomar boas 

decisões. Ter atitude e protagonismo é de extrema 

importância para um líder de alto nível. Seja na rotina 

corporativa ou em situações complexas, o caminho 

para o sucesso envolve muito aperfeiçoamento e tato 

com as pessoas. Essa não é uma questão de sorte.
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De acordo com um estudo realizado pela professora 

Giedre Vasiliauskaite na renomada Universidade de 

Rotterdam, ter pensamento crítico é a principal 

habilidade para os profissionais do século XXI. Para 

tanto, é imprescindível que o líder tenha o pensamento 

bem estruturado, a capacidade de comunicar-se com 

clareza e que ele desenvolva a habilidade de 

reconhecer qual é o problema por trás do desafio que 

precisa solucionar. Somente dessa forma poderão ser 

elaboradas hipóteses de solução palatáveis e 

eficientes.

22

TER PENSAMENTO CRÍTICO

18



ADMITIR AS 

PRÓPRIAS 

LIMITAÇÕES

19



Um líder não trabalha sozinho e tem limitações. Por isso, 

ele precisa ter a capacidade de desenvolver e envolver 

as pessoas a sua volta. Assim, pode motivar e 

identificar talentos. O CEO do futuro terá de diminuir o 

próprio ego e reconhecer que faz parte de uma rede 

maior repleta de profissionais que também são 

indispensáveis. 
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DEVERHUM CONSULTING

Com a missão de contribuir na adequação dos atuais processos de 

Supply Chain para atender as necessidades futuras e transformar 

modelos de gestão com o apoio de redes colaborativas desenvolvidas 

com seus parceiros, a Deverhum visa ser agente transformador do 

capital humano, levando soluções à cultura de alto desempenho e à 

competitividade, através de modelos de Consultoria e Treinamentos 

dedicados às necessidades de cada negócio.

O DEsafio de solucionar problemas e a dedicação VERdadeira ao 

desenvolvimento HUMano constrói a marca que traduz a filosofia da 

empresa: DEVERHUM.

Para ter acesso a mais conteúdos como este, acesse o Blog da 

Deverhum Consulting, assine nosso blog e acompanhe-nos nas redes 

sociais.

A Deverhum Consulting nasceu do encontro de três profissionais de 

larga experiência em soluções em Supply Chain: Andrei Maturano e 

Eneida Maria Pinheiro Lima, ambos com duas décadas de experiência 

em gerenciamento de grandes empresas, uniram-se a Eduardo Hope, 

profissional com mais de 25 anos em consultorias de grande porte.
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