
Conheça as 10 profissões mais promissoras  

e as 10 mais bizarras 

 
Levantamento da proScore em parceria com o site Brasil Profissões 

aponta que as carreiras do futuro continuarão a ser ligadas à tecnologia, 

em especial às redes sociais  

 

A proScore, Bureau de Informação e Análise de Crédito, Hosting e Soluções 

Customizadas, fecha parceria com o site Brasil Profissões e utilizando informações do site 

realiza um levantamento para listar as 10 profissões mais promissoras para os próximos anos e 

as 10 profissões mais bizarras existentes. 

O levantamento das profissões promissoras baseou-se nas informações do banco de 

dados da ferramenta Caminhos Futuros, do site Brasil Profissões, onde jovens respondem qual 

carreira pretendem seguir. A proScore fez um recorte nas principais profissões citadas e 

compilou as 10 do futuro.  Já para as profissões mais bizarras, a proScore utilizou todas as 

carreiras existentes mapeadas pelo site e chegou as 10 mais estranhas. 

                 “Assim como já acontece há alguns anos, a maioria das carreiras do futuro próximo 

serão ligadas à tecnologia, em especial às redes sociais, como administrador de morte digital e 

agente de meme”, diz Mellissa Penteado, CEO da proScore. 

As 10 profissões mais promissoras para o futuro: 

1. Curador digital:  especialista que apresenta e preserva seu rol de aplicativos, 

hardwares e softwares sempre atualizados para melhorar a vida pessoal e profissional 

dos usuários. 

 

2. Balanceador microbiológico: especialista que avalia a composição microbiológica de 

um indivíduo ou um ambiente. 

 

3. Especulador de moedas alternativas: as moedas virtuais estão aparecendo e 

ganhando força, tornando esse novo mercado uma boa oportunidade para que um 

especialista se dedique a estudá-lo. 

 

4. Pastor urbano: profissional especializado em plantas criadas em jardins e hortas em 

pequenos espaços ou em áreas urbanas incomuns. 

 

5. Administrador de morte digital: profissional que elabora, cuida ou arquiva/elimina os 

registros virtuais após a morte de alguém. 

 

6. Desintoxicador digital: a internet estará em todos os lugares, e precisaremos de um 

profissional para nos ajudar a desintoxicar do mundo virtual e ter uma vida mais 

saudável. 

 



7. Consultor de privacidade: esse especialista estudará vulnerabilidades de segurança em 

aspectos pessoais, físicos e virtuais. 

 

8. Agente de memes: assim como um agente de celebridades, esse profissional 

representará personalidades que se tornaram memes na internet. 

 

9. Condutor de drones: a demanda por drones (aviões não tripulados) pedirá guias 

experientes. 

 

10. Arquivista pessoal: na era da vida completamente documentada, haverá a 

necessidade de especialistas para organizar, catalogar e dar sentido aos conteúdos 

pessoais. 

 

As 10 profissões mais bizarras existentes: 

1. Farejador mestre: o trabalho de um farejador mestre ou testador de odores pode ser 

feito por voluntários que precisam distinguir as sutilezas de amoras entre um bafo, 

uma sovaqueira e uma flatulência. Essa é a principal habilidade desse profissional. O 

trabalho vai desde empresas de higiene e de cosméticos até a pesquisa acadêmica. O 

salário pode ir de R$3 mil a R$8 mil. 

 

2. Descontaminador nuclear: Esse profissional é o responsável por fazer reparos em 

usinas atômicas. Cada contaminador tem um dosímetro, indicando quanta 

radioatividade o atingiu, se o contador acusar 50 rads, o trabalhador tem que sair da 

área ou pode morrer intoxicado.O salário é de R$ 6,2 mil. 

 

3. Carpideiras: As carpideiras são mulheres contratadas para chorar, lamentar a morte 

em velórios. Se o falecido não tem familiar ou amigos que chorem por ele, elas são 

contratadas, e a renda chega a ser de mais de R$200,00 por velório. Muito comum em 

cidades de interior do Brasil. 

 

4. Passeador e babás de animais domésticos: além de equipamentos como coleira, 

focinheira, sacos plásticos e tênis para caminhada, o empreendedor deve entender o 

comportamento canino. Esse profissional acompanhou o crescimento do mercado pet 

e compreende a legislação específica para animais. O salário de um empreendedor 

autônomo e um funcionário pode variar entre R$20,00 e R$40,00 por 40 minutos de 

passeio. Enquanto o serviço de babá varia entre R$120,00 e R$300,00. 

 

5. Químico de sabor: esse profissional tem como maiores ferramentas de trabalho suas 

papilas gustativas. Para que serve essa profissão? Para melhorar o gosto de alguns 

remédios e até mesmo de loções hidratantes, xampus e afins. Dependendo da 

companhia em que se trabalha, o salário pode chegar até R$20 mil. 

 

6. Personal stylist de animais de estimação: Hoje há personal para quase tudo, inclusive 

para o mundo pet. Ele ajuda a manter o animal de estimação limpo e com visual 

impecavelmente apresentável. A prestação de serviços varia e por ser um atendimento 

personalizado, o valor cobrado pode ser desde R$60,00 a hora a um salário de até R$1 

mil. 



 

7. Cobaia Humana: muita gente ganha dinheiro provando novos experimentos e novas 

medicações. O critério é ter a saúde em dia, sem alergias nem nada do tipo e, claro, 

assumir o risco, afinal pode ter efeitos colaterais. No Brasil, a remuneração é proibida, 

mas os voluntários têm o direito de serem ressarcidos das despesas decorrentes de 

sua participação nos estudos. 

 

8. Fornecedores humanos de óvulos e sêmen: esse mercado vem se tornando cada vez 

reconhecido, e esses profissionais tem sido muito procurados por agências de 

fertilização in vitro. Um doador deve concordar com o anonimato, fazer uma bateria 

de exames médicos, psíquicos e genéticos. A remuneração pode chegar a R$16 mil. 

 

9. Testador de colchões ou dormidores profissionais: Esse é o único profissional que 

pode dormir ao trabalhar. Camas e colchões são fabricados para serem confortáveis. 

Mas alguém precisa testar para ver se eles ficaram bons. O salário pode chegar a R$ 

1,6 mil 

 

10. Provador de comida de animal de estimação: Como não é possível saber a opinião dos 

animais de estimação, um ser humano deve ser remunerado para tal tarefa, logo, 

existe sim um profissional para isso. É o provador de comida para animais.  

Normalmente a remuneração é acordada com um salário fixo mais comissão por 

alimento provado.  

 

Sobre a proScore 

A proScore Tecnologia da Informação Ltda é um bureau de informação e análise de 

crédito especialista no tratamento de informações de diversas fontes com objetivo de 

desenvolver soluções customizadas com foco no negócio do cliente, como consultas para 

tomada de decisão de crédito e cobrança, decisão personalizada (score neural), tratamento e 

enriquecimento de bases de dados e outras soluções segmentadas com qualidade, segurança e 

agilidade tecnológica. 

A empresa atua há 13 anos no mercado de desenvolvimento de software e prestação 

de serviços de tecnologia da informação e é a única do segmento 100% nacional. A proScore  

trata e fornece informações de qualidade que são utilizadas nos mais diferentes segmentos em 

que atua. 


