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1. Teoria das Forças Futuras: As 11 fontes macro de Disrupção

A Teoria das Forças do Futuro do FTI explica como a Disrupção geralmente
decorre de fontes influentes de mudanças macro. É uma forma de entender de
onde vem a disrupção e para onde vai a seguir. As fontes de macro mudança
representam incertezas externas - fatores que afetam amplamente os negócios,
o governo e a sociedade. Eles podem ser positivos, neutro e negativos.
Usamos uma ferramenta simples para aplicar a teoria das forças futuras nas
organizações à medida que desenvolvem pensamento estratégico sobre
tendências. A lista estão normalmente fora do controle de um líder. Por
exemplo: como pensamos sobre a evolução da inteligência artificial, como será
a geopolítica e a infraestrutura? As organizações devem prestar atenção a
todos os 11 enquanto rastreiam tendências. Os líderes devem-se conectar a
indústrias e empresas próximas e posicionar suas equipes para assumir ações
incrementais.
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As 11 fontes macro de interrupção incluem:
• Distribuição de riqueza: A distribuição de renda entre as residências da população, a concentração de ativos em várias comunidades, a capacidade dos indivíduos de 

evoluir de suas circunstâncias financeiras e a lacuna entre o topo e colchetes inferiores dentro de uma economia.

• Educação: Acesso e qualidade da educação fundamental, média e graduação/técnica, treinamento de mão de obra, aprendizes comerciais, programas de certificação, 

as formas como as pessoas estão aprendendo as ferramentas que estão usando e o que as pessoas estão interessadas em estudar.

• A infraestrutura: Estruturas físicas, organizacionais e digitais necessárias para a sociedade operar (pontes, redes de energia, estradas, wifi, torres, câmeras de segurança 

de circuito fechado), as formas pelas quais a infraestrutura de uma cidade, estado ou país pode impactar no outro.

• Governo: Órgãos governamentais locais, estaduais, nacionais e internacionais, seus ciclos de planejamento, suas eleições e os regulamentos decisões que eles tomam.

• Geopolítica: As relações entre os líderes, militares e governos de diferentes países, o risco enfrentado pelos investidores, empresas e líderes eleitos em resposta a 

regulamentações, ações econômicas ou militares.

• Economia: Mudanças no padrão macroeconômico e microeconômico.

• Saúde pública: Mudanças na saúde e no comportamento da população de uma comunidade em resposta a estilos de vida, cultura popular, doenças, regulamentação 

governamental, guerra ou conflito e religião.

• Demografia: Observando como as taxas de natalidade e mortalidade, renda, densidade da população, migração humana, doenças e outras dinâmicas são comunidades 

em mudança.

• Ambiente: Mudanças no mundo natural ou geográfico específico áreas, incluindo eventos climáticos extremos, alterações climáticas, aumento do nível do mar, calado, 

temperaturas altas ou baixas e a produção agrícola.

• Mídia e Telecomunicações: Todas as formas pelas quais enviamos e recebemos informações e aprendemos sobre o mundo. Isso inclui redes sociais, organizações de 

notícias, plataformas digitais, serviços de streaming, sistemas de jogos e E-sports, 5G e outras maneiras pelas quais nos conectamos.

• Tecnologia: Reconhecemos a tecnologia não como uma fonte isolada de macro mudança, mas sim, como a ligação do tecido conjuntivo negócios, governo e sociedade. 

Por esse motivo, nós sempre procuramos por desenvolvimentos tecnológicos emergentes, bem como sinais de tecnologia dentro das outras fontes de mudança.


