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Conhecimentos amplos 
abrem possibilidades

FUTURO PROFISSIONAL/// A formação acadêmica é só o começo da trajetória profissional. Utilize tudo o que aprendeu para 
identificar a especialização que melhor combina com suas características pessoais, tipo de inteligência e personalidade 

As macrotendências identifi-
cadas em pesquisa realizada 
por meio do Programa de Es-
tudos do Futuro (Profuturo) 
da Fundação Instituto de Ad-
ministração (FIA) são inova-
ção, preocupação com quali-
dade de vida, sustentabilidade 
e aumento da expectativa de 
vida da população. A projeção 
é que essas áreas sejam respon-
sáveis por carreiras muito pro-
missoras.  

O coordenador geral de pós-
graduação da Unicesumar, Lu-
dovico Bernardi, destaca uma 
pesquisa que mostra que 50% 
das profissões que existem 
hoje não existiam há cerca 
de dez anos, o que indica 
que daqui a mais dez anos, 
novas profissões irão surgir. 
São esses cargos que prome-
tem empregar quem planeja a 
trajetória profissional.  

O coordenador explica que é 
preciso ser realista na hora de 
escolher ou direcionar o rumo 
profissional. Investir em áreas 
saturadas pode restringir ga-
nhos e a empregabilidade.  

Mas o mais importante é bus-
car formas de convivência com 
o meio com o qual a identifi-
cação para avaliar se a função 
trará satisfação profissional, o 
que envolve vários fatores para 
além da remuneração.  

 
Estratégias 
Uma das estratégias para 
quem deseja seguir o merca-
do e se adaptar a novas carrei-
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y
ras que surgirem é optar por 
cursos que ampliem as possibi-
lidades. Bernardi destaca que 
as engenharias, por exemplo, 
permitem que o profissional 
atue como gestor nas áreas fi-
nanceiras e outras em função 
do estudo matemático.  

Na opinião de Bernardi, 
devem oferecem boas oportu-
nidades áreas como logística, 
já que o Brasil é carente de 
infraestrutura e peca especial-
mente no escoamento de pro-
dução. “É um setor que está em 
desenvolvimento”, diz.  

Engenheiros de produção, 
profissionais das áreas de fi-
nanças, como analistas finan-
ceiros, também devem encon-
trar boas oportunidades - a ten-
dência é que, não só em mo-
mentos de crise, as empresas 
cortem cada vez mais custos.  

Outra área de deverá seguir 
crescendo, segundo Bernardi, 
é a de Tecnologia da Informa-
ção. “As empresas, as pesso-
as, dependem de computador 
e sistemas para tudo hoje”, diz. 
Ele ressalta que um programa-
dor precisa ter visão genera-
lista, reiterando a necessidade 
de os profissionais terem co-
nhecimento amplo. Isso por-
que precisará desenvolver sis-
temas para diversos tipos de 
empresas. 

O comércio online, segun-
do ele, também deve garantir 
vagas no futuro por causa da 
mudança de comportamento 
de vendedores e dos próprios 
consumidores.  

 
Planejamento 
Bernardi destaca que, mais im-
portante que definir a área por 
causa das previsões de possibi-
lidades, é avaliar se a função 
será fonte de satisfação profis-
sional. Por essa razão é impor-
tante manter contato com a 
área de antes de migrar ou es-
colher.  

É preciso também estar aten-
to ao diferencial que o pró-
prio profissional apresenta, 
para se conquistar boas vagas. 
“Digo que não é só de CLT que 
vive o homem. Isso coloca o 
profissional numa zona de apa-
rente conforto, que impede ex-
pansão e traz, muitas vezes, 
frustração”.  

Ele acrescenta que os profis-
sionais precisam pensar estra-
tégias de como vão atingir as 
metas, a profissão no caso, e 
não colocar como objetivo a 
profissão ou função em si.  

PROFISSÕES DO FUTURO. Áreas como sustentabilidade, logística e Tecnologia da Informação são tendência. — FOTO: DIVULGAÇÃO

Explore e aprimore seu potencial
Antes de se preocupar porque 
a sua profissão ou área 
de estudos está fora do 
ranking das dez mais, lembre-
se que a Apple, uma 
das  maiores empresas de 
tecnologia do mundo, nasceu 
do conhecimento em design 
que Steven Jobs adquiriu 
quando estudou caligrafia.  
Nunca houve registro desse 
curso em destaque entre as 
áreas mais promissoras, no 
entanto ele foi decisivo para 
que a Apple saísse do papel.  

O autoconhecimento é o 
que realmente impulsiona o 
sucesso porque, assim como 
Jobs, as pessoas que conhecem 
a si mesmas aproveitam 
o que sabem, desenvolvem 
novas habilidades e utilizam 
esses conhecimentos para 
concretizar projetos.  

“Aquele que se conhece 
será capaz de identificar 
e combater seus pontos 
fracos e, ao mesmo 

EXPANSÃO 

“Digo que não é 
só de CLT que 
vive o homem. 
Isso coloca 
o profissional 
numa zona 
de aparente 
conforto, que 
impede expansão 
e traz, muitas 
vezes, frustração 
LUDOVICO BERNARDI
Coordenador de pós 

OPORTUNIDADE 

Agência abre 
vagas em cursos 
gratuitos 
A Agência Nacional de Águas 
(ANA) abriu inscrições para 
7 mil vagas em cursos gra-
tuitos, na modalidade de ensi-
no a distância (EaD). As ins-
crições podem ser feitas no 
site http://eadana.hospedagem-
desites.ws/ até o 23/08 ou antes 
desta data, caso todas as vagas 
sejam preenchidas. A Agência 
repetirá os oito temas ofereci-
dos em julho, quando a procura 
pelas capacitações foi alta, para 
dar outra oportunidade aos inte-
ressados nos temas das capacita-
ções. /// Da Redação 

NOTÍCIAS
BREVES

FUQUA SCHOOL FERRAMENTA 

Ao visitar o Brasil, Bill Boulding, 
reitor da Fuqua School of Busi-
ness da Universidade Duke, pri-
meiro lugar nos EUA segundo 
ranking da Bloomberg Busines-
sweek, aponta que, depois de su-
cessivos casos de ganância cor-
porativa, a era dos líderes empre-
sariais egoístas ambiciosos está 
terminando e que um novo tipo 
de líder moverá o mundo. Boul-
ding veio ao Brasil a fim de discu-
tir questões de liderança e do pro-
grama de MBA na Fuqua Scho-
ol of Business. “Hoje em dia, a 
formação profissional deve ter 
em conta o cenário desfavorável 
para os executivos, que perde-
ram credibilidade depois de re-
petidos casos de ganância corpo-
rativa durante a crise financeira 
de 2008”, diz. /// Da Redação 

Em todo o país estão abertas 
14.365 vagas no setor agrope-
cuário, segundo o Portal Mais 
Emprego do Ministério do Tra-
balho e Emprego. O estado 
com maior número de postos 
disponíveis é o Paraná com 
3.566 oportunidades, seguido 
pelo Rio Grande do Sul (2.143) e 
São Paulo (1.988). O serviço per-
mite a autointermediação entre 
trabalhador e empregador. O 
Portal Mais Emprego é uma fer-
ramenta que possibilita ao ci-
dadão, seja trabalhador ou em-
pregador, encontrar informa-
ções sobre emprego ou consul-
tar dados. A página é acessa-
da no link (http://maisempre-
go.mte.gov.br/portal/pages/ 
home.xhtml)./// Da Redação 

 “Fim da era dos  
empresários 
mesquinhos” 

Portal oferece  
14 mil vagas na 
Agropecuária 

PESQUISA 

Em média, o profissional brasi-
leiro leva 1,6 semanas entre a pri-
meira entrevista para uma vaga 
de emprego e o momento em 
que a contratação de fato acon-
tece. O dado é parte da nova edi-
ção da Pesquisa dos Profissio-
nais Brasileiros, levantamento 
anual feito pela Catho e cujas pri-
meiras informações foram di-
vulgadas no CONARH, princi-
pal evento de Gestão de Pessoas 
da América Latina. 
O curto espaço de tempo até que 
o profissional esteja empregado 
pode ser explicado por aspectos 
como o baixo nível de complexi-
dade da maior parte das vagas e 
a necessidade que uma parcela 
considerável das empresas tem 
de preencher postos de trabalho 
rapidamente. /// Da Redação 

Conquista da 
vaga leva 1,6  
semanas 

DIREÇÃO CERTA 

“A paixão é o 
combustível do 
sucesso.  Escolha 
um trabalho 
que você estaria 
disposto a pagar 
para fazer”. 
JORGE MATOS
Presidente da Etalent 

tempo, pode aprimorar 
os pontos fortes”, enfatiza 
Jorge Matos, presidente 
da Etalent, empresa de 
tecnologia especializada em 
desenvolvimento humano. 

A formação acadêmica 
não é o fim da estrada, 
é o começo. A partir 
do momento em que o 
indivíduo reconhece o próprio 

talento, pode potencializá-
lo e  relacioná-lo com o 
cargo que quiser. Foi assim 
que o calígrafo apaixonado 
por design foi desenvolver 
computadores pessoais.  

 
Somatória 
No mundo do trabalho deve-
se entender que não se 
vive a área da formação 

acadêmica, mas a partir 
dela. O profissional ‘ouro’ 
é quem enxerga grandes 
oportunidades  dentro da área 
de formação. Para isso, busca 
um trabalho que combine com 
sua personalidade e valores 
pessoais. “Você sabe que 
encontrou o caminho quando 
seu trabalho é algo que você 
faria mesmo se tivesse que 
pagar por isso”, diz. 

Para o especialista, o sucesso 
em qualquer área de formação 
depende de cinco pilares: 
competências individuais, tipo 
de inteligência (são oito), 
formação acadêmica e 
objetivos claros (pode-se até 
fazer a delimitação do 
cargo pretendido). No entanto, 
ouvir o próprio coração é 
o mais importante. Uma 
vez que o conceito de 
felicidade é diferente para 
cada pessoa, cada um deve 
saber reconhecer onde está a 
sua. (Juliana Fontanella) 
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