Especialista em varejo faz live para estudantes sobre profissões do
futuro
Foto disponível em
https://drive.google.com/drive/folders/1XrgX_enkuglWLndZBvgjSaLyKVU17h1B?usp=sharin
g
O mundo vem passando por grandes e significativas mudanças, cada vez mais aceleradas por
inovações tecnológicas e, com isso, muitos novos empregos vão surgir nos próximos 10 anos.
Por isso, o Colégio Singular e o Cursinho Singular Anglo, com unidades em Santo André, São
Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, realizarão no próximo dia 19 de agosto (quartafeira), às 19 horas, uma live especial com o tema As profissões do futuro, ministrada por
Roberto Wik, ex-aluno da rede de ensino e atual diretor de varejo e indústria da Cognizant para
América Latina. A live acontecerá por meio do perfil do professor de Matemática Enzo Takara
(@profenzotakara).
No ano passado, a empresa na qual o palestrante é diretor, lançou um estudo apontando 21
profissões promissoras para os próximos 10 anos e o resultado servirá de base para o bate-papo
virtual. Entre os tópicos abordados estão: Visão do futuro do trabalho, Impacto da tecnologia na
evolução das profissões e no futuro do trabalho e O papel do ser humano quando as máquinas
fazem “quase” tudo.
De acordo com Enzo Marcon Takara, as lives sobre carreiras e mercado de trabalho ganharam
um grande espaço no Singular. Até o momento, já são cerca de 50 e seu sucesso pode ser
medido pelo excelente público. “Estamos com mais de 8,4 mil visualizações e o alcance
ultrapassou 19,2 mil - entre alunos e não alunos da rede de ensino”, explica.
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