


ngenheiros agrônomos,
especialistas em
marketing,
nutricionistas e
fisioterapeutas, atenção:
o mundo precisará cada

vez mais de vocês. Segundo
estudiosos, as carreiras mais
promissoras, de agora em diante,
serão aquelas que:

S A l A fl A W A G A t H Ã t S

• estiverem ligadas a questões
que preocupam o mundo todo,
como os problemas ambientais,
a necessidade de gerar recursos
energéticos alternativos e a
evolução tecnológica;
• permitirem às pessoas
conectar-se com o restante
do planeta, como as
atividades relacionadas

à comunicação e à tecnologia
da comunicação;
• tiverem como foco o bem-
estar individual e o cuidado das
pessoas consigo mesmas, como
os trabalhos ligados ao lazer
e à saúde.

Aqui, o futuro das profissões,
divididas por áreas e analisadas
à luz dos rumos do mundo.

COMUNICAÇÃO

Omundo é o limite: para publicitários,
produtores de audiovisuais e profissionais
do marketing, o campo de trabalho, muito

em breve, não terá mais fronteiras. Antes do
surgimento da internet de banda larga, uma agência
de publicidade, por exemplo, só fazia serviços para
clientes "de casa" — o que significa do mesmo
país. Hoje, com a possibilidade de enviar arquivos
de vídeo digital pela web e tê-los de volta tão
rápido quanto foram, não há por que uma agência
brasileira não prestar serviços para uma empresa
sediada no Canadá, por exemplo. No Brasil, a
exportação de serviços de publicidade já representa
de 15% a 30% do faturamento das agências e
produtoras. A rede de agências inglesa BBH, por

exemplo, atende clientes em mais de cinqüenta
países com apenas seis escritórios, incluindo um
em São Paulo, que atinge toda a América Latina.
De seus profissionais, exige-se não só que tenham
excelentes conhecimentos da língua espanhola
(para saber que uma locução com sotaque argentino
não será bem recebida no Chile ou.na Venezuela,
por exemplo), mas que dominem a fundo as
culturas locais (para saber, digamos, quem
é o Zeca Pagodinho dos hermanos).
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MEIO
AMBIENTE

A quecimento global, escassez de
água e dificuldades geradas pelo
crescimento populacional são temas que

vieram para ficar. Nesse contexto, ganham
importância crescente as profissões ligadas ao
cuidado com o meio ambiente. Entre as que
terão mercado garantido está, por exemplo, a
do gestor ambiental. Chefiando equipes
formadas por geólogos, oceanógrafos.
engenheiros e outros especialistas, esse
profissional é responsável, entre outras coisas,
por avaliar impactos ambientais e criar soluções
para reduzi-los. Os nada auspiciosos relatórios
da ONU sobre a situação do planeta,
divulgados recentemente, não deixam dúvida
de que esse profissional terá muito trabalho
pela frente. Seus empregadores podem ser
órgãos públicos. ONGs ou empresas privadas.
"Ao criar procedimentos que resultem em uma
interferência menor no meio ambiente, o gestor

ambiental reduz inclusive os custos que a
empresa teria para reparar o dano", explica o
gerente de meio ambiente e segurança florestal
da Aracruz, Luciano Lisbão. Instituições como a
Universidade de São Paulo e a Universidade
Federal do Paraná já têm curso de graduação
em gestão ambiental. No que se refere à
escassez de recursos vitais, como a água
apropriada para consumo, terão lugar garantido
no ranking dos profissionais mais solicitados os
engenheiros sanitaristas. Eles serão necessários
para ajudar, por exemplo, na despoluição de rios
e na dessalinização da água dos oceanos —
como já ocorre em grande escala nas Bahamas
e em países árabes. "No futuro, outras nações
terão de recorrer a processos como a
dessalinização da água dos mares", afirma
Haroldo Lemos, presidente do Comitê
Brasileiro do Programa das Nações Unidas para
o Meio Ambiente. Já a questão do aumento
populacional colocará em alta engenheiros
agrônomos, especialistas em genética e outros
profissionais que possam contribuir para
otimizar a produção de alimentos no mundo.

SAÚDE

N o Brasil, o número de habitantes
com mais de 60 anos superará
o da população com menos de

5 anos pela primeira vez em 2013 —
nada diferente do que ocorre no mundo.
Até 2050, o número de idosos no
planeta passará dos atuais 673 milhões
para 2 bilhões. Ou seja, praticamente
triplicará. Profissionais especializados
no cuidado de idosos, portanto, terão
campo de trabalho assegurado: além de
médicos geriatras, serão valorizados
profissionais como fisioterapeutas.
terapeutas ocupacionais. nutricionistas,
psicólogos e preparadores físicos
especializados no atendimento à terceira
idade: os gerontólogos.



TECNOLOGIA
essa área, vale a pena pensar pequeno.
Os especialistas em nanotecnologia —
ramo da engenharia que trabalha com

partículas de tamanho l bilhão de vezes menor
do que o metro — terão campo de trabalho cada
vez mais amplo. Em 2005. as vendas de produtos
com aplicações da nanotecnologia somaram 30
bilhões de dólares. A estimativa é que, em 2014,
esse valor salte para 2.6 trilhões de dólares, o que
representa 15% das vendas mundiais, de acordo
com a empresa de pesquisas Lux Research. A
nanotecnologia tem infinitas aplicações: pode ser
útil tanto para ajudar no combate ao câncer (uma
nanocápsula injetada na corrente sangüínea ê
capaz de destruir apenas as células cancerígenas

— ao contrário do que ocorre nos
tratamentos de quimioterapia, que atingem

células saudáveis)
como para produzir
carros mais
resistentes a

arranhões (com a
introdução de nanopartículas

misturadas à fórmula das tintas
para pintura de veículos, por
exemplo). E esse é só o começo.

LAZER
busca crescente pela qualidade
de vida e pelo bem-estar
valorizará ainda mais as

profissões ligadas ao lazer, como o
turismo. "Ele não teve ainda todo o
seu potencial explorado e continuará em
ascensão", afirma a professora de gestão
empresarial da Fundação Dom Cabral, Betania
Tanure. A área. que já representa 10% do PIB
mundial, cresceu 4,59c em todo o mundo no ano
passado, superando as previsões da Organização
Mundial do Turismo. Dentro desse segmento, o
futuro dos profissionais formados em hotelaria
parece especialmente ensolarado. Da
administração de hotéis à prestação de
consultoria a empresas ligadas a gastronomia e

ENERGIA
s previsões mais otimistas apontam
para o fato de que as reservas de
petróleo vão se esgotar em cerca de

quarenta anos. O Brasil, desde 2004, vem
investindo fortemente no desenvolvimento
do biodiesel, óleo feito a partir de vegetais
diversos, como a soja e o babaçu, e
concebido para substituir o diesel.
A União Européia espera chegar a
2030 com 25% do sistema de transporte
funcionando com combustíveis não
fósseis. Diante dessas perspectivas, todos
os profissionais envolvidos com a pesquisa
e a produção de combustíveis alternativos
estarão em alta. Cabem aí engenheiros
agrônomos, químicos e mecânicos, além
de físicos, biólogos e bioquímicos.

viagens, por
exemplo, o
profissional de

hotelaria tem um
vasto campo de

atuação pela frente.
Outra carreira em
ascensão relacionada

à indústria do lazer é a
de especialista em

marketing esportivo — que, em outras palavras,
é aquele que ajudará a viabilizar economicamente
um clube de futebol, um atleta ou uma equipe de
automobilismo, ou mesmo aumentar o seu
faturamento. No exterior, clubes como o Real
Madrid chegam a faturar 150 milhões de euros
por ano só com a comercialização da marca
e com a venda de produtos licenciados. Nessa
área, o esporte brasileiro ainda engatinha.
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