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Se você está de olho no mercado de trabalho, pensando em 
potencializar a sua carreira e se desenvolver profissionalmente, 
temos aqui um conteúdo relevante para você!

INTRODUÇÃO

CONHECE O FÓRUM 
ECONÔMICO MUNDIAL? 

É uma é uma organização 
sem fins lucrativos 
que debate problemas 
mundiais urgentes. Sediada 
em Genebra, na Suíça, a 
organização foi fundada 
em 1971 e é conhecida 
por realizar encontros 
anuais que reúnem líderes 
empresariais, políticos, 
intelectuais e jornalistas.

Com este e-book, você ficará por dentro das 10 competências 
profissionais mais exigidas até 2020.

O conteúdo é baseado em um relatório divulgado pelo  
Fórum Econômico Mundial*, organização internacional que 
debate questões contemporâneas globais ligadas à economia.

Ao finalizar esta leitura, você identificará quais as competências 
essenciais que precisa desenvolver para se destacar no mundo 
do trabalho.

Boa leitura!

Blog do Senac São Paulo

http://www.blogsenacsp.com.br/


COMO O MUNDO 
MUDOU E CRIOU 
DEMANDAS  
PARA O MERCADO 
DE TRABALHO?
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COMO O MUNDO MUDOU E CRIOU DEMANDAS PARA 
O MERCADO DE TRABALHO?

Você já deve ter percebido que vivemos a era 
da informação e das novas tecnologias. Hoje, 
estamos conectados a computadores, tablets e 
smartphones o tempo todo!

Tudo isso tem mudado nosso comportamento e a 
maneira como nos comunicamos e lidamos com o 
tempo. Atualmente, tudo é mais imediato.

Se essa evolução tecnológica afeta diretamente o 
nosso dia a dia e o nosso comportamento, imagine 
os efeitos diretos no mercado de trabalho. 
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Além de fatores socioeconômicos, geopolíticos 
e demográficos, uma das principais causas 
dessa mudança é a chamada 4ª revolução 
industrial, que prevê no futuro a convergência 
entre as tecnologias digitais, físicas e biológicas. 

Segundo este estudo do Fórum Econômico Mundial 

publicado em 2016, até o ano de 2020 veremos uma 

mudança em 35% das competências atuais da 

maioria das profissões.

COMO O MUNDO MUDOU E CRIOU DEMANDAS PARA 
O MERCADO DE TRABALHO?



MUDANÇAS 
NO MERCADO 
DE TRABALHO 
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CURIOSIDADES
ÁREAS QUE SENTIRÃO  
MAIS ESSAS MUDANÇAS

ÁREAS QUE JÁ SÃO  
AFETADAS

NOVAS PROFISSÕES

De acordo com o relatório, 
profissões ligadas à mídia, ao 
entretenimento, ao consumo, 
à saúde e à energia sentem os 
reflexos dessas mudanças, pois 
já encaram novas exigências na 
sua rotina de trabalho.

Finanças, infraestrutura e 
mobilidade são as áreas que 
mais sentirão essas mudanças 
até 2020. Isso ocorre porque 
esses setores estão cada vez 
mais conectados às novas 
competências.

Com o desenvolvimento das 
novas tecnologias, surgem novas 
profissões e, consequentemente, 
outras funções simplesmente 
desaparecem. Há 20 anos, por 
exemplo, nem existiam carreiras de 
tecnologia ligadas à internet como 
programadores e web designers.

MUDANÇAS NO MERCADO DE TRABALHO 

Resumindo: jovens e futuros profissionais à procura de uma 
formação para suas carreiras precisam estar atentos e se preparar!

CONHEÇA, A SEGUIR, AS 10 COMPETÊNCIAS 
DO PROFISSIONAL DO FUTURO! 



COMPETÊNCIAS 
PROFISSIONAIS 
MAIS EXIGIDAS 
ATÉ 2020
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CONHEÇA AS 10 COMPETÊNCIAS 
DO PROFISSIONAL DO FUTURO!

Resolução de 
problemas complexos

Pensamento crítico

Criatividade

Gestão de pessoas

Coordenação

Inteligência emocional

Capacidade de 
julgamento e de 
tomada de decisões

Orientação para servir

Negociação

Flexibilidade cognitiva

10 COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS 
MAIS EXIGIDAS ATÉ 2020
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RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS COMPLEXOSS 

10 COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS 
MAIS EXIGIDAS ATÉ 2020

Capacidade de solucionar 
questões tendo como objetivo 
processos mais fluidos e 
simplificados e, de preferência, 
com ações que tragam melhorias. 

PENSAMENTO CRÍTICO S 
Pré-requisito que nasce a partir de 
estudo e do poder estratégico e de 
articulação. Competência imprescindível, 
pois ajuda no desenvolvimento das 
diferentes áreas, já que é a base para as 
melhores tomadas de decisão. 
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10 COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS 
MAIS EXIGIDAS ATÉ 2020

CRIATIVIDADE S 

GESTÃO DE PESSOAS

Competência essencial para 
a área de criação e áreas que 
envolvem a parte artística. 
Também tem influência 
positiva na busca por soluções 
e alternativas mais eficientes.  

Profissional com a 
qualidade de motivar, 
desenvolver pessoas 
e identificar talentos. 
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COORDENAÇÃOS 
Capacidade que diferencia o 
profissional, já que qualquer 
equipe precisa ser bem liderada 
e coordenada para estar 
motivada e alinhada com a busca 
de resultados.

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 
Profissional capaz de olhar a 
situação ao redor e conseguir 
administrá-la de uma forma 
eficaz. Destaque para a 
Empatia, que é a capacidade 
de se colocar no lugar do outro.

10 COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS 
MAIS EXIGIDAS ATÉ 2020
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CAPACIDADE DE 
JULGAMENTO E DE 
TOMADA DE DECISÕES
Profissional capaz de tomar 
boas decisões a partir de análise 
de dados e do ambiente.

ORIENTAÇÃO  
PARA SERVIR
Profissional que dá a melhor 
versão de si, ou seja, apresenta 
o melhor desempenho para 
determinado negócio.

10 COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS 
MAIS EXIGIDAS ATÉ 2020
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NEGOCIAÇÃOS 
Capacidade do profissional 
de abrir-se ao diálogo, fazer 
alianças e ajustes.  

FLEXIBILIDADE 
COGNITIVA
Profissional capaz de se 
comunicar e se conectar de 
forma clara ao apresentar 
suas ideias e soluções. 

10 COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS 
MAIS EXIGIDAS ATÉ 2020
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Com todas estas informações, você já tem conteúdo 
suficiente para refletir sobre sua formação e futura 
carreira profissional, não é mesmo?

Agora é com você!
Valorize seus talentos e aptidões! 

Seja o protagonista da sua vida  
e esteja focado onde realmente  
quer chegar!

QUE TAL REFLETIR 
SOBRE SUA ESCOLHA 
PROFISSIONAL?

FONTES DE PESQUISA  
DE CONTEÚDO

RELATÓRIO  
FÓRUM SOCIAL 
MUNDIAL 2016

http://bit.ly/1nf6lYI

MATÉRIA  
REVISTA EXAME

http://abr.ai/2rALl0T

http://bit.ly/1nf6lYI
http://abr.ai/2rALl0T


CURSOS

PARA CONHECER OS CURSOS 
DE GRADUAÇÃO NO SENAC, 
CLIQUE AQUI

QUER TER ACESSO A OUTROS 
CONTEÚDOS COMO ESTE?

CONFIRA O BLOG DO 
SENAC SÃO PAULO

http://www.sp.senac.br/jsp/webcas/default.jsp?newsID=a2053.htm&testeira=723&type=G&unit=NONE&sub=0&utm_source=BlogSenacSP&utm_medium=Link&utm_term=ebookcompetencias&utm_content=inb
http://www.blogsenacsp.com.br


www.blogsenacsp.com.br

http://www.blogsenacsp.com.br/

