
Você está preparado para os próximos anos? 

Já imaginou perder a sua profissão e ser substituído por um robô?

Já pensou em ver a empresa que você atua ser passada para traz por uma startup? E 

por esse motivo fechar as portas?

Profissões do futuro



Juliana Ribeiro

As iniciativas coordenadas por 

mim foram destaques em 

mídias como: Revista Wide, 

Rádio Federal, Revista Refile,  

Jornal de Brasíl ia, Site da 

Fecomércio, TV Gênesis e 

muitos outros



Juliana Ribeiro



Dados

Cerca de 65% das crianças de hoje irão trabalhar em profissões que nem 

existem (Fórum Econômico Mundial)

Até 2025, uma em cada três vagas vai ser substituída por tecnologia 

(consultoria 

Ernert & Young)



Dados

Empresas inovadoras, em relação às não 

inovadoras, cresceram 16% a mais, são 31% 

mais produtivas, pagam salários 28% maiores
Fonte: Desenvolve SP, em 2018



Dados



Dados

100 marcas mais val iosas do 

mundo: 8 em cada 10 marcas 

são da área de tecnologia ou 

e s t ã o  r e l a c i o n a d a s  à 

tecnologia



Dados

2008 



Mudanças!

 
TRANSFORMAÇÃO 

DIGITAL 



Mudanças!

 "O mundo está 

sofrendo uma 

transformação. 

Está havendo uma 

transformação das 

profissões"

Fabiano Pardini, diretor de Tecnologia e 

Operações  Mic roc i t y  (Para  o  s i t e 

InforChannel)
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A questão chave

 Pergunta: você será participante da inovações e novas 

carreiras? 
 

Kodak: era a grande mantenedora do mercado de fotografias. 

Até o surgimento da foto digital. Em 1998, a Kodak tinha 

170.000 funcionários. 

Uber: os táxistas dominavam esse nicho de mercado. 

Ou será engolido por elas???



Empresas do futuro

 
Empresas do futuro precisam de profissionais do futuro

 

Empresas do Futuro

 Antenada às tendências em tecnologia
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Carreira

 
 Cientista de dados: tratamento dos dados

 Gestor da Inovação: É um profissional com a 
responsabilidade de integrar a inovação em diversas áreas 
da empresa.

 Analista/Consultor de Inovação

 Vagas que exigem conhecimento

em Inovação



Prática

http://news.bizmeet.com.br/workshops
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Carreira pública

 

Ver no site BizMeet:  
http://news.bizmeet.com.br/  



Carreira

 

Ver no site BizMeet:  
http://news.bizmeet.com.br/  

Audiência Pública 
sobre IA - Inteligência 

Artificial



Carreira

 
Dominic Barton, economista mundialmente reconhecido, disse que:

  O governo não cumpre o seu papel de preparar as pessoas para as novas 

possibilidades tecnológicas

 A inovacao é ESSENCIAL, bem como a ADAPTAÇÃO das pessoas

 E preciso treinar os trabalhadores para as novas exigencias da economia 

Fonte: Revista Veja 



Relacionamento

LIVES sobre 
profissões do futuro


