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Será possível definir qual  
é a profissão do futuro?

Aquela que irá trazer maiores  
benefícios e satisfação?

Você está no jogo?

Com uma leitura leve, rápida e fluida, Profissões do 
Futuro traz respostas a questões que são cruciais para 
os profissionais do mercado de trabalho e mais ainda 
para aqueles que estão em início de carreira. Um livro 
esclarecedor sobre as questões que se colocam para 
o mundo das profissões: estejam elas no campo da 
formação tradicional (como a medicina, a engenharia e 
a administração) ou em áreas absolutamente inovadoras, 
como a gestão de resíduos, aquicultura ou a bioinformática.

Como ensina o autor, para olhar o futuro pensando em 
carreira é importante olhar o presente com mais atenção. 
A chave está em criar um novo olhar sobre as carreiras já 
existentes, atentando para os sinais e oportunidades que 
o futuro apresenta hoje.

“O jovem profissional necessita, com 
urgência, estabelecer um significado 

para sua própria existência. Essa 
busca utópica por “fazer o que gosta 
no emprego ideal” tem levado vários 

jovens a não perceber que o mercado 
profissional é regido por uma palavra 

simples – trabalho. Por isso, seja 
estratégico e, com atitude determinada, 

não fique de fora desse novo jogo do 
mercado de trabalho!”

Excelente!!! Este livro é um pre-
sente para os jovens em fase 
de escolha profissional e jovens 
recém-ingressados no mercado 
de trabalho. Além de dicas enri-
quecedoras de comportamento 
e atitudes profissionais, o livro 
ainda traz informações sobre as 
grandes tendências do merca-
do de trabalho e será de grande 
valia nos processos de orienta-
ção profissional e reorientação 
de carreira.

Tadeu Patané
Sócio-Diretor da Teenager 

Assessoria Profissional

“A partir de sua vivência no 
mundo das grandes empresas, 
o autor, um profissional sênior 
e altamente requisitado pelas 
grandes corporações do nos-
so país, mostra oportunidades 
muito interessantes aos jovens 
de idade e de espírito. Mostra 
novos nichos e oportunidades, 
mas vai além. Mesmo aquelas 
profissões “tradicionais” e tão 
conhecidas também foram aqui 
analisadas para que a visão 
do mercado de trabalho fosse 
retratada com fidelidade e am-
plitude. Os primeiros passos, as 
dicas de posturas e atitudes, as 
competências desejadas pelas 
grandes empresas. Está tudo 
aqui!”

Leo Fraiman
Psicoterapeuta, consultor, 

palestrante e escritor

A realidade atual vivenciada no 
mercado de trabalho nos induz a 
um questionamento no mínimo 
intrigante: na era do conheci-
mento em que o fluxo de informa-
ções é constante e diversificado 
e as qualificações técnicas são 
cada vez mais sofisticadas, por 
que sobram vagas nas empresas 
e faltam profissionais qualifica-
dos? Diante dessa informação, 
nos deparamos com a neces-
sidade premente de fazer uma 
reflexão honesta sobre quem 
somos e o que, de fato, quere-
mos realizar para revermos o 
modo como temos nos posicio-
nado. Não podemos ignorar as 
consequências das nossas es-
colhas, pois não são as ações 
excepcionais que traduzem o 
valor das nossas atitudes, mas 
o caráter dos nossos hábitos e 
proposições. Na construção da 
identidade profissional – ao nos 
dizermos aptos –, não podemos 
ignorar as consequências das 
nossas decisões. É imperativo 
conhecer a si mesmo, legitimar 
a responsabilidade pessoal e 
ilustrar a credibilidade das inten-
ções para, então, nos tornarmos 
capazes de construir uma traje-
tória profissional sustentável e 
alcançar os resultados que nos 
permitirão participar do jogo e 
conquistar o sentido de realiza-
ção profissional. No mais, vale 
seguir ao ritmo do “Keep Calm 
Work Hard And Stop Mi Mi Mi”.

Waleska Farias
Coach e Consultora  

de Carreira e Imagem

Sidnei Oliveira
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PrEFácio

É um prazer apresentar esta obra generosa que se 
presta a orientar e inspirar os jovens ingressantes no 
mercado de trabalho. Fiquei feliz com este convite e, 
com o livro nas mãos, a leitura se fez rápida, leve e 
fluida.

Por meio de informações e orientações claras 
e atuais, Sidnei vai conversando com o leitor, ora o 
inspirando, ora ajudando a colocar os pés no chão e 
fazer as pazes com a realidade. Fiquei pensando em 
como será bom que os alunos leiam sobre esse tema 
no momento de escolherem sua carreira, ou mesmo 
para que obtenham o melhor na área que já estejam 
estudando. Com este livro abre-se um leque de op-
ções, para muitos desconhecido e motivador.

A partir de sua vivência no mundo das grandes 
empresas, o autor, um profissional sênior e altamente 
requisitado pelas grandes corporações do nossos país, 
mostra oportunidades muito interessantes aos jovens 
de idade e de espírito.



Essa leitura se faz ainda mais importante 
diante do cenário ameaçador da crise europeia, da 
situação delicada da economia americana e dos efei-
tos da instabilidade macroeconômica mundial que 
começam a chegar à nossa economia, predizendo 
que tenderão a se manter no mercado aqueles que 
fizerem boas escolhas: tanto de que carreira seguir 
quanto sobre as atitudes que adotarem naquilo que 
escolherem.

Darwin já há muito escrevera sobre a sobrevi-
vência dos mais fortes. Na realidade em que vivemos, 
isso significa estar com o coração no lugar certo, a 
mente alerta e o espírito vivo e iluminado para com-
partilharmos com o mundo o nosso melhor.

Este livro contribui com o jovem e com os pais 
deste, abrindo sua mente a uma visão em widescreen 
diante do que ele viverá em sua vida futura: os desa-
fios, as dificuldades, os caminhos...

Sidnei mostra aqui novos nichos e oportu-
nidades, mas vai além. Mesmo aquelas profissões 
“tradicionais” e tão conhecidas também foram 
analisadas para que a visão do mercado de traba-
lho fosse retratada com fidelidade e amplitude. Os 
primeiros passos, as dicas de posturas e atitudes, 
as competências desejadas pelas grandes empresas. 
Está tudo aqui.

Ao autor, parabéns pela nobreza de comparti-
lhar sua experiência e abrir os olhos desta nova ge-



ração que em breve estará fazendo sua história e, no 
futuro, cuidando deste país. Ao leitor, meus cum-
primentos pela curiosidade e por cuidar de seu fu-
turo buscando aqui informações e orientações para 
construir um projeto de vida sadio, feliz e eficaz. 
À editora, estendo meus cumprimentos pela visão, 
pela dedicação à educação e pelo esmero nos cui-
dados com esta obra, característica sempre presente 
em suas publicações.

Se eu tivesse um filho, certamente compraria 
dois livros e leríamos juntos. Como ainda não tenho, 
farei com que meus alunos do país todo saibam desta 
obra imprescindível ao seu futuro, afinal, uma nação 
se faz com sonhos e com atitudes!

Leo Fraiman
Psicoterapeuta, consultor, palestrante e escritor



Colaborar com o Sidnei e ajudar a escrever este 
livro foi um grande desafio para mim. Primeiro por 
eu achar que não tinha maturidade suficiente para 
isto, e segundo porque não é sempre que temos a 
oportunidade de escrever um livro com um autor 
de best-seller; no mínimo eu tinha que me dedicar 
e fazer bem feito. O resultado é este livro cheio de 
ótimas dicas e orientações, aquelas mesmas que eu 
estou tendo o privilégio de receber no meu dia a dia.

Camila Caputti
Jornalista

Contribuir com este livro tem um sabor es-
pecial. O sabor de contribuir com algo que não tive 
acesso e que não fez sentido no início da minha car-
reira: estar ou não no jogo! 

As infinitas opções de carreiras, os inúmeros 
desdobramentos que cada formação pode apresen-
tar só contribuem para a confusão e aumentam a 
ansiedade de uma geração imediatista! Informações 
relevantes para a escolha profissional e algumas dicas 
e reflexões importantes podem sim mudar uma tra-
jetória! E é essa sensação de contribuição que o livro 
me traz: ajuda ao próximo!

Pra frente, jovens! O mundo precisa de vocês 
cada vez mais lúcidos em suas escolhas e cada vez 
mais conscientes dos seus atos!

Felipe Maluf
Coach de jovens



aPrEsEntação



Será possível definir qual é a profissão do futuro? 
Aquela que irá trazer maiores benefícios e satisfação?

Recentemente fui questionado sobre quais se-
riam as melhores profissões para se apostar. Quando 
observo esse tipo de questionamento, é inevitável um 
incômodo, pois parece um convite a pensar na car-
reira como quem “aposta” em uma corrida de cava-
los, e acho que não deve ser assim.

Algumas vezes tentamos imaginar o futuro com 
profissões novas – aquelas que nunca existiram –, 
como coordenador de identidade virtual, gestor de 

Há profissões do futuro?



ecorrelacionamentos ou analista de diversidade. Claro 
que sempre iremos assistir manifestações inovadoras 
e inusitadas, mas isso não quer dizer que as profissões 
do futuro serão completamente dissociadas do pre-
sente. Na verdade, o futuro está muito mais ligado às 
oportunidades que surgirão para as carreiras existen-
tes no presente.

Questões interessantes para análise são as opor-
tunidades que surgem a partir de uma nova perspec-
tiva. Observe as novas tecnologias de interface com 
os computadores. Basta imaginar os softwares de 
reconhecimento de voz, tradução simultânea e revi-
são automática que estão em desenvolvimento atu-
almente, que veremos intensas oportunidades para 
fonoaudiólogos, tradutores, linguistas e revisores.

Outro exemplo tem conexão com o aumento 
na expectativa de vida das pessoas. Certamente isso 
demandará um número crescente de profissionais 
ligados à saúde, mas também profissionais de orga-
nização de eventos, de engenharia de alimentos e de 
meio ambiente, afinal, será cada vez mais importante 
harmonizar o convívio das pessoas e o estilo de vida.

Além disso, não podemos nos esquecer de 
eventos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas. 
Eles  irão trazer muita valorização para os profissio-
nais do turismo e de infraestrutura, mas o novo olhar 
talvez deva ser concentrado no que será feito após esses 
eventos, pois precisaremos potencializar, da melhor 



forma, todos os investimentos que faremos na gera-
ção desses profissionais.

Para olhar o futuro pensando em carreira é im-
portante olhar o presente com mais atenção. A chave 
está em criar um novo olhar sobre as carreiras já exis-
tentes, atentando para os sinais e oportunidades que 
o futuro apresenta hoje.



parte 1

c o n q u i s t a n d o  u m a 

ProFissão



c o n q u i s t a n d o  u m a 
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oito atitudes  
que todo jovem  

potencial deve ter

Já faz algum tempo que começamos a perceber uma 
transformação na forma como as pessoas comparti-
lham e realizam suas atividades. O trabalho colabo-
rativo ocupa cada vez mais espaço nas empresas, de-
safiando os profissionais a terem um perfil integra-
dor, mantendo abertos todos os canais de conexão.  
Isso exige do jovem algumas atitudes mais alinha-
das com os objetivos da empresa em que trabalha, 
para que receba desafios coerentes com todo o seu 
potencial e assim intensifique o desenvolvimento 
de sua carreira.



O jovem que pretende ser avaliado como po-
tencial precisa desenvolver oito atitudes principais:

ser conectado
Identificando conexões entre situações complexas 
e ambíguas, muitas vezes sem uma relação óbvia, 
utilizando-as para chegar a conclusões sobre ques-
tões-chave. Para isso, é prioritário desenvolver uma 
grande intimidade com novas tecnologias e com as 
ferramentas de conexões, utilizando-as amplamente 
como instrumentos de produtividade pessoal.

ser flexível
Adaptando sua comunicação a cada público e bus-
cando constantemente um forte entendimento a res-
peito das ferramentas de conexões e das novas tecno-
logias, usando sua capacidade analítica e conceitual 
como principal instrumento de adaptação.

O trabalho colaborativo ocupa 
cada vez mais espaço nas empresas, 

desafiando os profissionais a terem um 
perfil integrador, mantendo abertos 

todos os canais de conexão.

“

”



construir relacionamentos
Desenvolvendo alianças estratégicas e buscando 
alcançar benefícios mútuos ao promover seus ob-
jetivos, sempre em alinhamento com os valores e 
estratégias pessoais seus e de seus relacionamentos. 
Garantindo recursos e ambiente que estimulem a 
participação de todos em sua equipe. Promovendo 
a distribuição de atividades de maneira desafiadora, 
buscando o desenvolvimento individual da equipe, 
sem comprometer objetivos e resultados.

Valorizar a individualidade
Procurando “deixar a própria marca” em suas realiza-
ções, fazendo escolhas que promovam suas habilida-
des e conhecimentos.

Priorizar a inovação
Questionando abertamente o status quo de modo 
contributivo. Apontando as oportunidades especí-
ficas de mudança e, sempre que possível, apoiando 
iniciativas de inovações. Buscando melhorias por in-
termédio das pessoas, transformando e alinhando os 
processos em uma direção desafiadora. Considerando 
sempre a inovação e a mudança como oportunidade 
de promover o desenvolvimento e a motivação da 
equipe.



Focar em resultados
Persistindo em seus objetivos com energia, sempre 
na direção das metas planejadas, superando obstácu-
los e incertezas. Planejando o tempo todo as contin-
gências, para garantir a obtenção de resultados.

Valorizar a estratégia
Pensando além do momento presente, analisando 
cenários internos e externos e percebendo tendências 
que podem ter impacto nas atividades. Aceitando a 
interferência em suas decisões e objetivos pessoais. 
Questionando, testando suposições e discutindo as 
questões abertamente.

ter atitude
Identificando e lidando com assuntos de forma pro-
ativa e persistente, desenvolvendo e executando pla-
nos para atingir objetivos organizacionais, definindo 
prioridades claras, adquirindo, organizando e ala-
vancando recursos disponíveis para atingir resultados 
sustentáveis com qualidade.

Essas são atitudes para os tempos de transfor-
mações, em que pessoas de diversas gerações, princi-
palmente as da geração Y, precisam se adaptar para 
entender os novos conceitos de relacionamentos.

Se não houver por parte do jovem uma postu-
ra de constante aprendizado e desenvolvimento des-
sas atitudes, dificilmente ele será reconhecido como 



um potencial e estará colocando em risco o próprio 
crescimento profissional.

Segundo pesquisas, aproximadamente 20% dos 
líderes nas empresas pertencem à geração Y (nascidos 
entre 1980 e 1999) e são formados por jovens com ele-
vada qualificação acadêmica. Isso certamente aumenta 
a expectativa de ascensão, principalmente quando o 
jovem encontra, nas empresas, profissionais com quali-
ficação acadêmica inferior. 

Contudo, isso também traz efeitos negativos, 
pois a ascensão a postos de liderança não é composta 
apenas por conhecimento acadêmico, mas também 
por conhecimento tácito, adquirido com a experiên-
cia funcional. A falta desse conhecimento tácito em 
liderança faz que o jovem líder seja visto como “sem 
tato” por sua equipe, por isso é indispensável, para 
todo jovem que pretende ser um bom líder, desen-
volver  as atitudes descritas. 

Certamente o tempo trará um novo equilíbrio, 
à medida que essa geração alcançar posições mais 
consolidadas, nas quais possa demonstrar maior ma-
turidade e experiência.

O atual cenário ainda irá pressionar os jovens 
líderes a uma constante adaptação, pois eles precisam 
aprender a lidar com os relacionamentos interpessoais 
usando “ferramentas analógicas”, como as conversas do 
tipo “olho no olho”, e não apenas fazendo uso dos ins-
trumentos virtuais que eles dominam com facilidade.
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