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É incrível como a tecnologia tem transformado lugares, coisas e pessoas. Tenho 

trabalho com tecnologia há mais de 20 anos, no entanto nos últimos anos ela tem 

avançado em uma velocidade extremamente rápida, causando mudanças significativas 

em nossas vidas, nos trazendo mais agilidade, conforto e eficiência na realização das 

atividades diárias. 

 

A tecnologia traz muitas oportunidades em novos campos de trabalho, porém 

para quem não estiver preparado, não possuir o nível de conhecimento adequado, pode 

se tornar algo negativo, pois devido ao desenvolvimento de máquinas e equipamentos 

modernos, para desenvolver alguns tipos de atividades, a mão de obra está sendo, 

gradativamente, substituída. Muitas profissões não existirão no futuro, assim como 

novas surgirão voltadas à tecnologia e estão sendo desenvolvidas para o 

aperfeiçoamento do novo cenário digital. 

 

Se não prepararmos o Brasil para esse novo mercado continuaremos sendo um 

país que tem na agricultura seu único setor de vanguarda. Pensando em nossos jovens, 

as organizações do terceiro setor têm um papel fundamental, para prepará-los ao futuro 

da tecnologia, o futuro econômico e cultural do país. 

 

Estudos apontam que em cinco anos faltarão mais de 400 (quatrocentos) mil 

profissionais qualificados no mercado de trabalho, sendo o setor da tecnologia o mais 

bem pago mundialmente. 

 

O FUTURO É CERTO! 

 

Temos que estar preparados. Precisamos desenvolver habilidades em nossos 

jovens para o futuro: uma educação qualificada, sobretudo àquela voltada aos novos 

desafios do novo mundo do trabalho. Mas nunca nos esquecendo: a tecnologia, muitos a 

fazem, mas o que a diferencia são as pessoas que lidam com ela - a criatividade na 



usabilidade e objetivos das novas ferramentas e possibilidades que virão. Erros, 

quaisquer sistemas apontam: é um raciocínio linear, simples. Mas compaixão, tolerância 

e respeito pelos diferentes são habilidades tão complexas que ultrapassam o limite da 

lógica. 

 

Ser “nerd” fica cada vez mais importante para o futuro de nossos jovens e já está 

provado que os que se apaixonam por tecnologia mudam o padrão de vida de forma 

acelerada.  

 

Boa leitura! 

 

Sao Paulo, 22 de julho de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


