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Estudo mostra quais serão as profissões em alta no futuro:
Nanomédicos, cirurgiões que
ampliam a memória, policiais do clima e guias turísticos espaciais estão entre as 107
profissões que estarão em alta no futuro, de acordo com o estudo "The shape of jobs to come"
("Os tipos de trabalhos que virão"), realizado pela consultoria de tendências britânica
FastFuture.

Para o estudo, que faz uma análise prevendo o período de hoje a 2030, a empresa ouviu mais
de 486 especialistas de 58 países, em cinco continentes. Levando em conta fatores
econômicos, políticos, sociais, demográficos, ambientais e científicos, foi elaborada uma lista
que se dividia em "profissões ainda inexistentes", como policial do clima, e as que existem mas
cuja demanda deve aumentar, como nanomédico.

Abaixo, uma lista de dez profissões entre as consideradas mais importantes em um mundo
que, segundo a pesquisa, terá que lidar diariamente com as mudanças climáticas, e onde a
escassez de água e alimentos será um dos maiores problemas que a comunidade internacional
terá que resolver. O crescimento e o envelhecimento da população devem ser levados em
conta.

Segundo o estudo, as Nações Unidas prevêem que a população chegue a 9,1 bilhões até
2050. O envelhecimento da população vai pressionar governos, empresas e famílias. E os
avanços da ciência e tecnologia vão ter um espaço maior na sociedade. As 20 profissões mais
importantes, segundo o estudo, indicam uma tendência de combinar qualificações e
habilidades de disciplinas diferentes.

1/5

PROFISSÕES DO FUTURO
Escrito por Administrator
Qua, 28 de Abril de 2010 10:56 - Última atualização Qua, 28 de Abril de 2010 11:14

Policial do clima:

As ações de um país podem ter impacto no clima de outro, e serão necessários profissionais
que salvaguardem internacionalmente a quantidade de emissões de carvão lançada na
atmosfera.

Fabricantes de partes do corpo

A medicina regenerativa já está dando os primeiros passos. No futuro, serão necessários
profissionais que combinem as qualificações médicas com conhecimentos de robótica e de
engenharia.

Nanomédicos:

Avanços na nanotecnologia oferecem o potencial de uma gama de artefatos de nível
sub-atômico e permitirão uma medicina muito mais personalizada, onde os remédios serão
administrados no local exato onde a doença se desenvolveu.
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Farmagranjeiros:

Esta profissão envolve conhecimentos farmacêuticos que permitam modificar geneticamente as
plantas, de forma que possa ser produzida uma quantidade maior de alimentos, com um maior
potencial proteico e terapêutico. Entre as possibilidades do futuro estão tomates que sirvam
como "vacinas" ou leite "com propriedades terapêuticas".

Geriatras:

Os médicos especializados no atendimento de pacientes da terceira idade no prolongamento
de uma vida ativa têm futuro garantido. E eles deverão cuidar não só do estado físico do
paciente, como também de sua saúde mental.

Cirurgiões para aumento da memória:

É possível que, no futuro, seja possível a implantação de um chip que funcione como um disco
rígido para a mente humana e seja possível armazenar nele os fatos que o ser humano não
seja capaz de se lembrar. Serão necessários cirurgiões que saibam como realizar essa
operação.

Especialista em ética científica:
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À medida em que a tecnologia e a ciência se integram mais no dia a dia através da
nanotecnologia, do estudo das proteínas do organismo e da genética, surgirá mais polêmica
sobre o possível uso maléfico de tecnologias e seu impacto social. Serão necessários
profissionais com amplo conhecimento de ciência. No futuro, a pergunta a ser respondida não
será apenas "É possível fazer isso?", mas também "É correto que se faça?"

Especialista em reversão de mudanças climáticas:

Haverá cada vez mais uma demanda por profissionais capazes de reverter os efeitos
devastadores do fenômeno: pessoas com capacidade para aplicar soluções multidisciplinares
como a construção de guarda-sóis gigantes para desviar os raios do sol.

Destruidor de dados pessoais:

No futuro, especialistas vão se dedicar a destruir os dados pessoais e informações sensíveis
de indivíduos. Elas devem ser apagadas de forma segura e definitiva para evitar serem alvo de
ataques de hackers.

Organizadores de vidas eletrônicas:
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A quantidade de informações disponíveis será tão grande que serão necessários profissionais
especializados em organizar a vida eletrônica dos indivíduos. Entre as tarefas estarão ler e
arquivar correspondência eletrônica, e garantir que um emaranhado de dados existentes esteja
organizado de forma coerente.

Fonte: http://www.bbc.co.uk/portuguese/
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