
Hey, seja bem vindo. 
 
Eu quero falar um pouco sobre o futuro. Não tenho a intenção de me aprofundar no 
assunto, ou de fazer previsões. Apenas quero compartilhar com você algumas coisas que 
tenho pensado a respeito do que pode acontecer nos próximos anos, talvez, nas próximas 
décadas. 
 
A tecnologia está cada vez mais avançada. Todos os dias surgem novos apps, novos robôs, 
novas formas de explorar e usar a inteligência artificial. As máquinas (de uma forma geral) 
estão assumindo o controle do mundo, automatizando processos, tomando nossos 
empregos e tornando muitas atividade humanas desnecessárias. 
 
Os computadores e robôs tem cada vez mais capacidade, e conseguem simular cada vez 
melhor as atividades humanas, incluindo as emoções. Algumas máquinas conseguem até 
aprender sozinhas (dentro de um determinado limite, claro). Várias profissões desaparecem 
ou se tornam irrelevantes devido aos avanços tecnológicos. 
 
Aliado a isso, em pleno 2017, com tantos avanços em tecnologia e ciência, ainda vivemos 
em um mundo cheio de guerras, brigas, disputas desnecessárias. Muitas pessoas ainda 
passam fome, frio, sofrem e morrem com doenças que já deveriam ter sido erradicadas.  
 
A desigualdade social continua forte e cruel, principalmente com os menos afortunados. 
Ainda vemos muito racismo e preconceito por toda a parte. 
 
E se tudo isso não bastasse, ainda temos que enfrentar diversos problemas climáticos 
devido, aquecimento global, uso desmedido de recursos não renováveis, excesso de lixo e 
etc. 
 
E o pior é que não parece que as coisas vão melhorar, ao contrário, parece que só pioram. 
O mundo está acabando. Ou pelo menos é o que vemos nas reportagens diariamente, é a 
impressão que ficamos ao ver as notícias. 
 
Mas será que o futuro será mesmo tão sombrio? Será que só tem desgraça acontecendo e 
nada poderá nos salvar no futuro? Eu acredito que não. 
 
As coisas que eu disse acima são todas verdadeiras, e se você acompanha as notícias 
provavelmente já sabe disso também. A questão é que essas notícias, pelo menos as que 
chegam até nós, só mostram parte da história.  
 
Tem muita coisa boa acontecendo no mundo. Estamos vivendo não apenas uma era de 
mudanças, mas, como dizem muitos especialistas na área, uma mudança de era. Uma 
mudança de era… 
 
A maneira como fazíamos as coisas até poucos anos atrás está mudando, ou deixando de 
funcionar, ao mesmo tempo que novas formas de fazer as coisas estão surgindo. Novos 
problemas, novas oportunidades, vidas novas, todos os dias. 



 
Sim, a tecnologia está tirando o emprego de muita gente, e várias profissões estão 
deixando de existir. Mas, a tecnologia também está proporcionando muitos novos empregos 
para as pessoas, e novas profissões estão surgindo. 
 
Até pouco tempo não se ouvia falar em analista de mídias sociais, desenvolvedor de 
aplicativo mobile, agente de marketing digital, youtuber. Todas profissões novas que só 
existem graças aos avanços tecnológicos. 
 
E não só isso, a tecnologia proporciona melhoras na área da saúde. Próteses cada vez 
melhores, remédios e vacinas mais eficientes, erradicação de doenças. Progresso também 
na área de alimentação, onde já se pode cultivar alimentos, plantações de qualquer vegetal, 
com o clima ideal, condições certas, mesmo dentro de um laboratório. 
 
E esse progresso se estende em praticamente todas as áreas: educação, energia, trabalho, 
exploração espacial, ciência e etc. 
 
Aliás, se você gosta do tema, ou acha que o nosso futuro será tão sombrio quanto a mídia 
tenta mostrar, deveria ler Abundância, um livro de Peter Diamandis, onde o autor fala de 
diversos avanços que a humanidade tem produzido e como isso vai impactar (positivamente 
nosso futuro).  
 
Na minha opinião, o único obstáculo para um futuro incrível é o próprio homem, a própria 
espécie humana, que de maneira geral ainda não aprendeu a conviver neste lindo planeta. 
Os avanços tecnológicos vieram pra ficar, e se isso é bom ou ruim, somente nós, humanos, 
é que podemos responder através da maneira como usaremos. 
 
Eu prefiro acreditar que vamos aprender a conviver bem, sabendo usar com moderação os 
nossos recursos, e que teremos uma vida, e um mundo incrível. E você, o que acha? 


