
brasileiro está vivendo 
mais. Na ú l t ima década, a 
expectativa de vida subiu 
mais de três anos no Brasil 

e, segundo a Organização Mund ia l de 
Saúde, na metade do século, os ido
sos devem corresponder a 25% da po
pulação no País. Esse aumento na lon
gevidade não afeta apenas a estrutura 
etária brasileira, mas interfere em to
da a sociedade, inclusive, no mercado 
de trabalho. "Segundo a World Future 
Society, as tendências que podem ser 
identificadas hoje moldarão os traba
lhos do futuro. Globalização, envelhe
cimento da população e tendências 
sociais, tecnológicas e nos negócios 
criarão oportunidades para diversas 
carreiras, com nomes que muitas ve
zes ainda não existem atualmente", 
observa Daniel Estima de Carvalho, 
consultor da Profuturo - Programa de 
Estudos do Futuro. 

Para compreender quais são as 
oportunidades de negócios no mer-

carreiras identificadas, duas delas es
tão ligadas diretamente ao público ido
so. "Alguns cargos apontados foram os 
conselheiros de aposentadoria, res
ponsáveis por ajudar a planejar a apo
sentadoria, e o age adviser, profissional 
com a função de conciliar desacordos 

cado que ainda está sendo molda
do, a Profuturo realizou a pesquisa 
"Carreiras do Futuro", reunindo a opi
n ião de 96 especialistas. E os resulta
dos confirmam que serviços relaciona
dos à terceira idade são uma tendência 
para os próximos anos. Entre as 20 

entre funcionários de diferentes ida
des e garantir que as empresas e seus 
departamentos tenham uma mistura 
adequada de diferentes gerações", ex
plica Carvalho. 

Além disso, percebe-se que outras 
carreiras citadas na pesquisa são con
sequência do envelhecimento da popu
lação e dos funcionários de uma cor
poração, como é o caso do coordenador 
de desenvolvimento da força de traba
lho e educação continuada, responsá
vel por promover a qualificação cons
tante dos colaboradores, e o chief health 
officer, profissional que deverá coorde
nar e estabelecer os programas de cui
dados com a saúde dentro das empre
sas. "São tendências as profissões que 
estão ligadas à gestão da maturidade 
das pessoas. Aquela ideologia do apo
sentado que fica em casa não existe 
mais. A medicina avançou, os idosos es
tão mais ativos e há pessoas cada vez mais 
maduras trabalhando nas grandes cor
porações. N inguém quer ficar ocioso. 



Assim, há outro tipo de demanda para 
esse público", avalia Marcelo Cuellar, 
especialista em Recursos Humanos e 
membro do corpo gerencial da Michael 
Page, consultoria multinacional de re
crutamento de executivos. 

Além do envelhecimento da po
pulação, a pesquisa "Carreiras do 
Futuro" apontou outras três principais 
tendências impulsionadoras do mer
cado de trabalho no futuro: ênfase em 
inovação, busca pela qualidade de vida 
e preocupação com o meio ambiente. 
O gerente de eco-relações foi o primei
ro do ranking entre os cargos citados. 
"Esse profissional irá se comunicar e 
trabalhar com consumidores, grupos 
ambientais e agências governamentais 
para desenvolver e maximizar pro
gramas ecológicos", explica Carvalho. 
Outra possível carreira relacionada às 
questões ambientais seria a de geo-
microbiologista, profissional que une 
Geologia, Ciências do Meio Ambiente 
e Microbiologia para estudar como m i 
croorganismos podem ser usados na 
fabricação de medicamentos e na l i m 
peza da poluição. 

Segundo a pesquisa, a ênfase em 
inovação será um fator cada vez mais 
crítico para a competitividade das em
presas, com foco no desenvolvimento 
tecnológico, na educação continuada e 
no desenvolvimento de novos conhe
cimentos. "As áreas de Biotecnologia, 
Nanotecnologia, Saúde e Medicina 
serão especialmente promissoras. O 
desenvolvimento tecnológico exigi
rá cada vez mais profissionais capaci
tados para transformar as novidades 
em negócios e em aplicações rentá
veis", avalia Carvalho. Dentre os car
gos apontados pelos especialistas es
tão bioinformacionistas - cientistas 
que t raba lharão com informação ge
nética, visando o desenvolvimento de 
medicamentos e técnicas clínicas -, 
técnico em telemedicina, que oferece
rá tratamento médico para pessoas em 
áreas remotas, e conselheiro genético, 
profissional que identificará e dará su
porte para famílias de pacientes com 
desordens genéticas ou predisposição 
de desenvolvimento de doenças rela
cionadas. 

Ao lado da saúde, a qualidade de 

vida t a m b é m é fator determinante 
na formação do novo mercado de tra
balho, segundo a Profuturo. Para a 
Marcelo Cuellar, a consequência da 
busca pelo conforto e bem-estar leva a 
um crescimento na demanda de servi
ços. "Está em alta tudo o que facilita 
a vida moderna nas grandes cidades. 
Hoje faz sentido você pagar R$ 30 pa
ra a lguém estacionar seu carro em São 
Paulo ou no Rio de Janeiro, por exem
plo." 

A inda de acordo com a pesquisa, os 
consumidores passarão cada vez mais 
a exigir facilidades não só no mundo 
físico, como t a m b é m por meio da in 
ternet, aumentando a necessidade das 
empresas oferecerem sites, SAC e aten
dimento online. "Nesse aspecto, algu

mas profissões que já existem tendem 
a crescer, como é o caso do gerente de 
e-commerce e do gerente de propaganda 
online", comenta Carvalho. 

Também foram prospectadas pe
la Profuturo as áreas profissionais 
mais promissoras no mercado. Os es
pecialistas indicaram dez áreas tra
dicionais como as mais prováveis 
de terem espaço crescente, conside
rando o horizonte de tempo 2008-
2020. "Foram as mais apontadas: 
Engenharia Ambiental, Relações 
Internacionais, Lazer e Turismo, 
Engenharia de Alimentos, Engenharia 
da Computação, Farmácia-Bioquímica 
e Adminis t ração de Empresas", enu
mera Carvalho. 

Cuellar comenta que para se ter 



sucesso nesse futuro é fundamental 
pensar em áreas e não definir sua for
mação em um cargo ou profissão. "O 
indivíduo não pode sair da faculdade 
pensando: 'sou um profissional de co
municação ' . Ele precisa entender que 
tem como função ser um facilitador na 
comunicação, seja entre governo, em
presa, consumidores, etc. É um campo 
amplo de atuação", explica. 

Marcelo Cuellar lembra que as mu
danças no mercado de trabalho t êm re
sultado em multiplicidade de funções 
e essa é uma tendência na evolução da 
sociedade. "O que mudou não foi a no
menclatura do cargo, mas o que o car
go faz. Há dez anos, o profissional era 
um, agora é outro. A função mudou, 
mas o nome continua o mesmo. A ten
dência é que existam as mesmas pro
fissões, mas modificadas para atender 
às demandas do futuro." 

O especialista lembra, ainda, que 
a essência das profissões chamadas do 
futuro não é o suporte tecnológico e, 
sim, o conhecimento. "Hoje um pro
duto é criado e a m a n h ã ele é copiado 
na China. O poder de criação de um 
novo modelo é o que tem valor. Não 
basta ter a tecnologia, é preciso gerir o 
conhecimento e, por isso, as profissões 
que estão ligadas ao capital intelectual 
são, de fato, as do futuro", afirma. G 
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