
O FUTURO É AGORA 
Mudanças tecnológicas e sociais criam demandas no mercado de trabalho 
tanto para profissões tradicionais quanto para novas funções 

ergunte aos alunos de ensino 

médio quantos já usaram uma 

máquina de escrever e é possí-

vel que alguns deles até mesmo 

perguntem que equipamento é esse. Há 

pouco mais de duas décadas, entretan-

to, saber datilografar era uma qualidade 

muito requisitada no mercado de traba-

lho, e mais: os datilógrafos profissionais 

eram procurados para confecção de do-

cumentos como currículos e teses aca-

dêmicas, entre outros. Com a tecnologia, 

carreiras de datilografia, taquigrafía, 

operador de telex e muitas outras fica-

ram obsoletas. Em contrapartida, novas 

áreas surgiram e continuam promisso-

ras para os futuros profissionais. 

De acordo com Helio Tadeu Martins, 

autor do livro Gestão de Carreira na Era 

do Conhecimento (Editora Qualitymark), 

os fatores tecnológicos não são os úni-

cos responsáveis pelo desaparecimento 

de profissões, mas são - sem dúvida - os 

de impacto mais rápido. "Os fatores tec-

nológicos são os mais impactantes, por 

realmente decretarem o fim de algu-

mas atividades por total obsolescência." 

Segundo ele, outros fatores, como os so-

ciais e os demográficos, também ten-

dem a afetar as ocupações, mas de for-

ma mais lenta. "Por exemplo, serviços 

destinados a crianças sempre serão de-

mandados em qualquer tempo. No en-

tanto, as mudanças no perfil etário do 

Brasil sinalizam que esses serviços ten-

dem a ser menos requisitados a longo 

prazo. Em contrapartida, os serviços pa-

ra a terceira idade provavelmente serão 

cada vez mais demandados e diversifica-

dos", exemplifica. 

Martins - que também é dire-

tor e consultor-sênior da AlphaMind, 

consultoria especializada em Gestão 

de Carreira e Desenvolvimento de 

Competências - reforça que as mudan-

ças do País tendem a promover diferen-

tes demandas profissionais. "O impacto 

da exploração do petróleo no pré-sal, a 

retomada da construção naval, a emer-

gência de uma nova classe média e o en-

velhecimento da população certamente 

apontam para u m a demanda crescen-

te por profissionais que atendam às ati-

vidades produtivas relacionadas a essas 

tendências", explica. 

Thiago Dantas, pesquisador e con-

sultor de imagem e mercado de traba-

lho, corrobora com a opinião de Martins. 

Para ele, o mercado acompanha a evo-

lução da sociedade. "Vivemos em um 

mundo em que as pessoas pr imam ca-

da vez mais por comodidade, conforto 

e agilidade nas tarefas cotidianas. Não 



é de se espantar que as profissões rela-

cionadas ao setor de serviços, industria, 

informática e construção civil estejam 

crescendo tanto", analisa. Nesse cená-

rio, Dantas aponta que, entre as pro-

fissões chamadas "do futuro", há uma 

grande procura por profissionais para 

atuar com mídias sociais, webdesigners, 

programadores, técnicos de informáti-

ca e engenheiros de mineração, segundo 

sua experiência como consultor do site 

de empregos Manager Online. 

Por outro lado, mesmo com a gran-

de oferta de vagas para funções novas, 

profissões tradicionais continuam ten-

do demanda e não correm o risco de de-

saparecer. "Áreas como construção ci-

vil e logística estão em alta no mercado. 

Além disso, sempre haverá necessida-

de de profissionais de áreas mais técni-

cas como Engenharia e Contabilidade", 

aponta Renato Grinberg, especialista em 

carreira e mercado de trabalho e diretor-

-geral do Trabalhando.com Brasil. 

Hélio Martins lembra que, em um 

passado recente, essas profissões se 

adaptaram para permanecer relevantes 

e requisitadas. "O que tendem a desapa-

recer são ocupações de menor especiali-

zação, que nem se constituem em pro-

fissões propriamente ditas como, por 

exemplo, a de operador de telex. Uma 

boa formação profissional é a melhor 

resposta tanto para as oportunidades fu-

turas como para os riscos mais imedia-

tos de um mercado de trabalho em con-

tínua mudança", avalia. 

Para Dantas, um dos motivos pa-

ra o desaparecimento de algumas fun-

ções é o fator financeiro. "É o caso dos 

profissionais que são especialistas em 

fazer a manutenção e conserto de rou-

pas. O aumento do poder aquisitivo so-

mado ao barateamento das roupas faz 

com que as pessoas comprem novas rou-

pas em vez de enviá-las para o conser-

to", aponta. Ele ressalta, ainda, que no 

site da Manager Online tem havido uma 

queda na inclusão de vagas para a área 

de veterinária. 

Mas, segundo Air Fagundes dos 

Santos, presidente do Conselho Regional 

de Medicina Veterinária do Rio Grande 

do Sul, esse mercado é amplo, promis-

sor e não para. "O mercado pet tem exigi-

do cada vez mais profissionais. Além de 

trabalhar com o tratamento clínico ani-

mal, o médico veterinário ainda atua na 

área de saúde pública, indústria de ali-

mentos de origem animal e, também, 

com tecnologia e ciência", afirma. 

Na opinião de Renato Grinberg, de-

ve haver uma queda no mercado de pu-

blicidade, até mesmo por conta da tec-

nologia. "A publicidade irá cada vez mais 

perder seu peso. Hoje, com o Google, as 

facilidades de se fazer anúncios e cam-

panhas de divulgação online, o publici-

tário vai ser cada vez menos necessário", 

comenta. O Sindicato dos Publicitários 

de São Paulo, por meio de sua assesso-

ria de imprensa, contesta a opinião do 

consultor e afirma que, apesar de algu-

mas funções específicas terem ficado ob-

soletas, a informática ampliou - e mui-

to - o mercado de trabalho. Segundo a 

instituição, a internet é uma das mais 

competentes mídias disponíveis e o uni-

verso de profissionais dedicados à propa-

ganda nesse meio ainda não pode ser di-

mensionado. 

Outra tendência que Grinberg apon-

ta é a redução dos intermediários, como 

corretores de imóveis ou de seguros. "O 

acesso pela internet é muito mais rápido 

e fácil. Esses profissionais tendem a se 

tornar desnecessários", afirma. 

Apesar de ser vantajoso do ponto 

de vista das empresas, já que vendedo-

res em geral geram custos de local físico, 

logística e pessoal, Dantas acredita que 

essas profissões não devem desaparecer. 

"Uma boa parcela das pessoas precisa -

e aprecia - a interação com outros indi-

víduos. Por ora, é mais certo concordar 

com os que condenam o fim de cargos 

como cobradores de ônibus e lavadeiras 

manuais, por causa dos avanços tecnoló-

gicos e também pelo pouco nível de con-

tato interpessoal", avalia. 

João Teodoro da Silva, presidente 

do Conselho Federal de Corretores de 

Imóveis (COFECI), confirma que a abor-

dagem pessoal é um dos fatores que tor-

n a m a presença dos corretores impor-

tantes, tanto para o mercado imobiliário 

quanto o de seguros. "Embora a tecno-

logia tenha facilitado a pré-escolha dos 

clientes e ajudado no levantamento de 

informações sobre os imóveis, é impera-

tiva a presença de um bom corretor para 

mostrar o local fisicamente, em todos os 

seus detalhes, e finalizar o negócio. No 

caso da aquisição de seguros, ainda que 

você possa escolher um produto pela in-

ternet, a assistência de um bom corretor 

é fundamental", analisa. 

REVOLUÇÃO 2.0 

Quando se fala em profissões em al-

ta e do futuro, as relacionadas à in-

ternet ocupam os primeiros lugares 

no ranking. "No Trabalhando.com, 

Tecnologia da Informação (TI) é a se-

gunda área que oferece mais vagas. 

Hoje, 90% dos programadores de in-

ternet recém-formados têm vaga no 

mercado de trabalho. E a tendência é 

cada vez mais aumentar as diferen-

tes l inguagens e diferentes especiali-

zações desses profissionais", comen-

ta Grinberg. Segundo o especialista, a 

evolução das tecnologias tende a criar 

e fortalecer novas áreas de atuação, co-

mo a computação em nuvem (veja a en-

trevista em destaque, na página 27) e o co-

mércio eletrônico. "Outra profissão 



Andrea Dunningham, diretora do ¡Digo - Núcleo 
de Inteligência Digital: "O analista de mídias so-
ciais tem que estar por dentro de tudo o que 
acontece na internet" 

que tende a se oficializar é a de ana-

lista ou consultor de mídias sociais", 

acrescenta. 

Thiago Dantas comenta que o 

ana l i s ta de redes sociais é um pro-

fissional bas tan te procurado, pr in-

c ipa lmente para a tender às necessi-

dades que a web 2.0 t rouxe para as 

organizações empresar ia is . "As em-

presas t êm percebido a impor tânc ia 

em se aproximar de seus consumi-

dores - seja d ia logando d i r e t amen te 

com eles ou se mos t r ando preocupa-

das em pa r t i l ha r os mesmos valo-

res. Por esse motivo, profissões como 

anal i s tas de buzz [repercussão onl ine 

gerada pelos usuár ios acerca de um 

assunto qualquer ] e ana l i s tas de mí-

dias sociais estão em alta", explica. 

Andréa Dunn ingham, diretora do 

iDigo - Núcleo de Inteligência Digital 

- que realiza cursos sobre uso corpo-

rativo da web, explica que já há mui-

tos profissionais a tuando com mídias 

sociais, devido ao crescimento desses 

canais e à importância que eles ga-

n h a r a m na manutenção da imagem 

corporativa. "As empresas precisam de 

um profissional para atender e envol-

ver os consumidores da web, que estão 

conversando, interagindo e inf luen-

ciando seus amigos. Por isso, a neces-

sidade de um profissional que entenda 

como func ionam os processos dentro 

das mídias sociais, compreendendo 

a exigência do mercado e t ambém as 

ferramentas disponíveis", af i rma. 

Atualmente, existem muitos cur-

sos no mercado e outros formatos es-

tão sendo desenhados, pois o profis-

sional precisa estar constantemente 

atualizado e interagindo com as novas 

tecnologias. "O analista de mídias so-

ciais tem que estar por dentro de tudo 

o que acontece na internet, pesquisan-

do novos cases, estratégias e notícias", 

comenta Andrea. 

Além de cargos novos, a tecnologia 

acaba exigindo diferentes especializa-

ções de profissões tradicionais, como é 

o caso da Administração. "Hoje, o ter-

ceiro profissional mais procurado nos 

nossos processos de seleção é o analis-

ta de negócios com habilidade em nú-

meros. Em geral, um profissional de 

administração com perfil mais analí-

tico", comenta Grinberg. Um ramo em 

amplo crescimento é o de business in-

telligence (BI), que oferece soluções fun -

damentais para todas as empresas, de 

diferentes portes. 

Segundo Dan Maia, sócio-diretor 

da BIway Consulting, para levar as or-

ganizações a um lugar de destaque, os 

administradores precisam ter a capaci-

dade de anal isar os dados disponíveis 

e tomar decisões estratégicas rápidas e 

seguras, que podem ser eficientemente 

organizadas com soluções de BI. Mas 

ele ressalta: "a ciência do BI no Brasil 

vive u m a fase embrionária. As em-

presas estão compreendendo este mo-

vimento com bastante cautela. As es-

pecializações na área não são muito 

ofertadas, entretanto, estudos apon-

tam que 2011 é um ano cujo mercado 

será bastante impactado pelos movi-

mentos do BI." 

Acompanhando as tendências de 

negócios influenciados pela internet, 

cada vez mais, as empresas de varejo 

têm utilizado o ambiente onl ine para 

oferecer seus produtos. "Os negócios 

na web têm se mostrado a l tamente 

rentáveis se realizados com planeja-

mento e seriedade. A maioria das lojas 

virtuais de grandes redes varejistas no 

país se tornou líder na web, em um es-

paço de tempo que surpreendeu o cor-

po diretivo das corporações", comen-

ta Luiz Dias, gerente de e-commerce da 

Paquetá Esportes. 

Dias salienta, entretanto, que o su-

cesso vem com um bom posicionamen-

to e gestão das ações online. Por isso, 

o profissional gerente de comércio ele-

trônico ou e-commerce tem se torna-

do cada vez mais necessário. "Em li-

nhas gerais, distribui metas para a 

equipe, coordena o time, monitora de-

sempenho, busca estratégias de divul-

gação, entre outras funções." O profis-

sional que, em geral, vem das áreas de 

Marketing, Comercial ou Tecnologia 

precisa ter uma visão "360 graus" des-

sas áreas, além de Logística, Operações 

e Marketing Digital. 

Com tanta procura no mercado, 

Dantas comenta que há dificuldade em 

preencher as vagas relacionadas à tec-

nologia. "A maioria das empresas que 

abre vagas busca profissionais poliva-

Renato Grinberg, especialista em carreira e mer-
cado de trabalho, lembra que sempre have-
rá necessidade de profissionais de áreas como 
Engenharia e Contabilidade 

Dan Maia, sócio-diretor da Blway Consulting, 
sobre o mercado de business intelligence (BI): 
"Estudos apontam que 2011 é um ano cujo mer-
cado será bastante impactado pelos movimen-
tos do BI." 
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