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São Paulo, quarta-feira, 09 de dezembro de 20206

As novas tecnologias em conjunto com as tendências globais 
norteiam o surgimento de novas profissões e demonstram 
demanda mista de habilidades digitais e humanas. O do-

cumento revela que mais de 80% dos executivos de negócios 
estão acelerando os planos para digitalizar processos de trabalho 
e implantar novas tecnologias e 50% dos empregadores esperam 
acelerar a automação de algumas funções em suas empresas. 

Ainda segundo o levantamento, em 2025, automação e 
uma nova divisão de trabalho entre humanos e máquinas 
vai mudar radicalmente 85 milhões de empregos em todo 
o mundo em médias e grandes empresas em 15 setores e 
26 economias. 

No início do ano, durante o Fórum Econômico Mundial de 
Davos, foi divulgado o relatório “Job of Tomorrow: Mapping 
Opportunity in the New Economy” (Trabalho do amanhã: 
mapeando oportunidades na nova economia, na tradução 
livre) – uma parceria do New Metrics CoLab, do Fórum 
Econômico Mundial, com cientistas de dados das empresas 
Burning Glass Technologies, Coursera e Linkedin – listou 
96 profissões do futuro em sete categorias. 

O levantamento destacou profissionais ligados à inteli-
gência artificial, transcrição médica, cientista de dados, 
especialistas de sucesso do consumidor e engenheiros full 
stack. Confira as sete áreas e quais as carreiras que mais 
se destacam.

1Saúde - Algumas profissões mais tecnológicas ligadas 
à saúde – como especialista em transcrição médica, terapeu-
ta de radiação, preparador de equipamentos médicos – vão 
ganhar força nos próximos anos. O levantamento também 
indicou algumas carreiras voltadas ao preparo físico, como 
assessor de terapia física, treinador atlético, fisiologista de 
exercício, treinador de fitness e instrutor aeróbico.

2Dados e Inteligência Artificial - Já faz alguns 
anos que os dados e a Inteligência Artificial passaram 

A pandemia fez com que o mercado de trabalho mudasse mais rápido do que o esperado e acelerou uma transformação 
digital, dando mais espaço a tudo que é online. O relatório The Future of Jobs 2020 (O futuro do trabalho 2020, 

em tradução livre), divulgado em outubro pelo Fórum Econômico Mundial, indica que o que antes 
era considerado o “futuro do trabalho” já chegou. 

Foto de Roberto Nickson no Pexels

Por outro lado, o do copo vazio, há uma falta de empre-
sas e profissionais preparados para essas oportunidades. 
Existem muitas oportunidades para quem tem conteúdo e 
sabe aproveitar o momento”, comenta Elton Ivan Schneider, 
diretor da Escola de Gestão, Comunicação e Negócios do 
Centro Universitário Internacional Uninter.

A pesquisa indicou crescimento de profissões como 
especialista em inteligência artificial, cientista de dados, 
engenheiro de dados, desenvolvedor de big data, analista 
de dados, especialista e consultor em analytics, consultor 
de dados, analista de insights e desenvolvedor de business 
intelligence.

3Engenharia e Computação em Nuvem - Para gerir 
os dados, é preciso criar meios de captá-los e armazená-
-los. Profissões como engenheiro de estabilidade de site, 
engenheiro de plataforma, consultor de nuvem, analista 
de tecnologia e desenvolvedores em Python, full stack, 
Javascript e back end estão em alta.

4Vendas, Marketing e Conteúdo - A venda e a 
divulgação da marca pelos meios digitais já era uma ten-
dência, mas com a pandemia, a digitalização dos negócios 
foi acelerada. “A pandemia mundial acelerou bastante 
a famosa transformação digital e as pessoas passaram a 
comprar mais pela internet. Só no primeiro semestre de 
2020, foram mais de sete milhões de novos compradores e 
47% de crescimento no volume de vendas online. 

Com isso, profissionais ligados a essa área também pas-
saram a ser mais buscados”, afirma Maria Carolina Avis, 
professora de Marketing Digital da Uninter. Assistente 
de mídia social, growth hacker, coordenador de mídias 
sociais, especialista de marketing digital, representante 
de desenvolvimento de negócios, especialista de conteúdo, 
especialista de e-commerce e diretor de estratégia são algu-
mas das carreiras destacadas pelo relatório apresentando 
no Fórum Econômico Mundial.

5Desenvolvimento de Produtos - O mercado 
também vem buscando se aprimorar e desenvolver novos 
produtos. Isso gerou uma demanda de profissionais como 
product owner, analista de qualidade, engenheiro de qua-
lidade de software, analista de produto e engenheiro de 
qualidade.

6Economia Verde - Países e empresas estão se pre-
ocupando em reduzir o seu impacto ambiental, buscando 
amenizar a mudança climática.  Esse cenário fez com que 
profissionais como gerente de instalações de energia solar, 
especialista de fontes hídricas, gerente de projetos de ener-
gia eólica, especialistas de sustentabilidade e engenheiro 
de energia surgissem e fossem buscadas pelo mercado.

7Pessoas e Cultura - Mesmo com o alto desenvolvi-
mento tecnológico, o ser humano ainda é peça fundamental 
para as instituições. Ter recursos humanos que acompanham 
as tendências e sabem identificar os talentos disponíveis no 
mercado é fundamental. Com isso funções como recrutados 
de tecnologia da informação, parceiro de recursos humanos, 
especialista em aquisição de talentos, business partner e 
business partner de RH, estão crescendo.

Fonte e mais informações: (www.uninter.com).
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a fazer parte do nosso dia a dia, e com a pandemia, as 
vendas online cresceram e, consequentemente, os dados 
gerados. “Estamos em um momento de copo meio vazio, 
com muitas possibilidades para crescimento para encher 
o copo, o que é bom. 

SEtE árEAS DE trAbAlho 
E AS SuAS ProfiSSõES

    leia na página 6

“futuro Do trAbAlho” já ChEgou


