Resumo de Meu Emprego Sumiu!: O
mercado de trabalho está mudando e o
seu emprego pode desaparecer. Você
está preparado?
A revolução digital está mudando o mercado de trabalho a ponto de
extinguir milhões de empregos.Um estudo recente da universidade de
Oxford chamou a atenção do mundo ao apresentar que cerca de 45% dos
empregos poderão ser eliminados até 2030.Em Janeiro de 2019 o Fórum
Econômico Mundial realizado em Davos reuniu líderes de todo o mundo
para debater o que fazer diante da emergente automação industrial e uso
crescente da inteligência artificial substituindo milhões de empregos
humanos.No Brasil, pesquisas apontam que 72% da população está
insatisfeita com o seu trabalho, se sentindo estagnada, perdida e sem
perspectivas de crescimento profissional.Se você também se sente assim,
existe uma oportunidade real de mudar esta situação.Ao mesmo tempo
que o mercado de trabalho está passando por uma grande transformação
e muitos cargos existentes hoje serão eliminados, a busca por
profissionais habilitados para este novo tempo gera uma imensidão de
oportunidades.Entender como a revolução digital está impactando o
mercado e quais serão as habilidades profissionais mais requeridas vai te
preparar para encontrar novas oportunidades de trabalho.Este livro é
leitura obrigatória para quem deseja se destacar no mercado de trabalho
futuro mesmo sem dominar novas tecnologias.
Sobre o autor.Fernando Barra tem 25 anos de carreira profissional em
tecnologia e inovação sendo 10 anos na IBM onde trabalha até hoje.Nos
últimos anos vem ajudando grandes empresas em sua jornada de
transformação digital, revendo cultura, processos e tecnologias,
estudando o que há de mais novo para ajudar empresas líderes de
mercado a sobreviverem nesse novo mundo digital onde Uber, Netflix,
Airbnb, Nubank e tantas outras startups destruiram negócios bilionários e
criaram novos mercados.Durante esta jornada encontrou muita gente
insatisfeita em seu atual emprego e muitos preocupados com o futuro de
sua carreira profissional diante da crescente força de novas tecnologias

como inteligência artificial e novos modelos organizacionais que a
revolução digital vem permitindo criar.Se especializou em transformação e
resolução de problemas através da utilização de métodos como design
thinking aplicando inclusive na gestão da sua própria carreira
profissional.Fruto desta experiência surgiu a idéia de compartlihar este
conhecimento através do livro "Meu Emprego Sumiu!" onde apresenta
esta mudança de mercado e como o profissional de hoje pode se preparar
para este futuro próximo.
Acesse aqui a versão completa deste livro

