
PROFISSÕES
DO FUTURO



03

04

05

06

08

INTRODUÇÃO

AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS 
PROFISSÕES DO FUTURO

QUAIS HABILIDADES SERÃO 
NECESSÁRIAS

PROFISSÕES DO FUTURO

VIVA O SEU PROPÓSITO

ÍNDICE



A escolha de uma carreira também está 
voltada ao pensamento: como será a minha 
profissão no futuro?

Claro que não temos como prever o que de 
fato acontecerá com cada área com o passar 
nos anos, mas podemos nos programar dentro 
das mudanças que já ocorrem no mundo e nas 
demandas da sociedade. Afinal, estar atento e 
preparado para cada uma dessas mudanças é 
que fará toda a diferença.
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Historicamente, o mercado de trabalho é 
influenciado por questões culturais, que alteram o 
estilo de vida, além de evoluções na tecnologia, 
passando por mudanças mais ou menos 
profundas. E hoje, estamos em uma era em que as 
mudanças ocorrem mais rápido que nunca.

A automação, combinado à tecnologia da 
informação, culminaram em um conceito de 
colaboração entre humanos e máquinas, seja 
através da inteligência artificial e algoritmos, big 
data, internet das coisas e outras ferramentas e 
metodologias modernas.

O ambiente digital e seus mecanismos impactarão 
ainda mais tanto as habilidades desejadas pelas 
empresas quanto a forma de trabalhar.
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As principais habilidades a serem desenvolvidas 
pelos profissionais do futuro estão relacionadas 
com empatia e pensamento analítico. As 
companhias necessitam de ambientes menos 
formais, mais claros e diretos, assim como 
profissionais abertos ao diálogo e que cultivem 
boas relações interpessoais.

Isso significa desenvolver soft skills a exemplo 
da inteligência emocional, empatia e feedback 
assertivo para disseminar uma cultura 
colaborativa. A curiosidade, interesse pelo 
aprendizado contínuo e a proatividade 
também assumiram o protagonismo entre as 
competências mais buscadas no mercado, de 
forma geral.

QUAIS HABILIDADES
SERÃO NECESSÁRIAS

05



Sabemos que o mundo está em constante 
mudança, ainda assim é possível citar várias 
atividades profissionais com grande probabilidade 
de se tornarem muito valorizadas a curto, médio 
ou longo prazo.

Abaixo listamos as profissões por área e as 
funções mais relevantes no cenário atual e para os 
próximos anos (Fonte: Revista Forbes):

PROFISSÕES DO FUTURO

Gestor de mídias sociais - Engenheiro de software - 
Especialista em blockchain - Especialista em cloud 
- Programador/coder - Especialista em inteligência 
artificial - Programador de jogos digitais - Cientista 
de dados - Programador multimídia - Analista de 
cibersegurança - Engenheiro de banco de dados - 
Desenvolvedor de sistemas

Software e T.I

Operador de drones - Agricultor urbano - Cientista 
de dados agrícola - Técnico em agricultura digital - 
Engenheiro agrônomo digital - Engenheiro de 
automação agrícola - Designer de máquinas 
agrícolas - Técnico em agronegócio digital

Agricultura
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Expert em digitalização industrial - Profissional de 
planejamento logístico - Engenheiro de 
exoesqueletos de propulsão - Operador digital - 
Gestor de economia circular - Profissional de 
eletromobilidade - Programador de unidades 
eletrônicas - Profissional de manufatura aditiva 
-Mecânico especialista em telemetria - Técnico em 
informática veicular - Técnico em eletromecânica - 
Especialista em serviços - Gestor de trendsinnovation 
- Condutores de processos robotizados

Indústria de transformação, serviços e produtos

Engenheiro hospitalar - Médico procedimentalista 
- Consultor analítico - Técnico em telemedicina - 
Gestor de leitos - Gerente de cuidados complexos 
- Gestor de qualidade de vida - Bioinformacionista 
- Engenheiro de dados da saúde - Conselheiro 
genético - Técnico de assistência médica digital - 
Cuidador digital – Geomicrobiologista - Consultor 
digital

Saúde
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VIVA O SEU PROPÓSITO

Embora pertençam a áreas diferentes, todas 
as profissões do futuro nascem na esteira da 
transformação digital, o que imprime a elas 
características em comum. Esse mundo digital 
produz quantidades gigantes de dados (big 
data), que servem para uma infinidade de 
propósitos.

Isso implica na busca por profissionais que 
entendam essa dinâmica e saibam utilizar os 
dados de forma estratégica para a sociedade.

De que forma sua profissão impactará de 
forma positiva no mundo e na concretização 
dos seus sonhos e objetivos profissionais?

Seja qual for a sua escolha, o UNICATÓLICA 
está pronto para construir com você o seu 
sucesso profissional!

Que tal começar hoje? 

Acesse nosso site e escolha o curso que vai mudar 
o seu futuro: 
https://to.catolica.edu.br/portal/estudante/platafo
rma-de-carreira/
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