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Mundo virtual A vivência digital levou um empurrão sem precedentes 
da pandemia de covid-19. A experiência online agora passa por avatares  

à nossa imagem e prepara-se para ser imersiva como nunca 

profissões 
que vão 
surgir até 
2030 com o 
metaverso

Textos Ana Sofia Santos

A  
fronteira entre a 
realidade e a vivên-
cia digital está cada 
vez mais esbatida. 
O forte empurrão 
da pandemia de 
covid-19, que nos 
ligou online como 
nunca, acelerou 

de forma dramática a construção de 
mundos paralelos. Concebido em pla-
taformas da internet e habitado por 
avatares, que nos secundam, o me-
taverso abre cada vez mais a porta a 
termos uma ‘vida tecnológica’.

É a evolução, para outro nível, das 
redes sociais e que está na base da 
criação da Meta pelo Facebook. Na 
página que apresenta a nova marca 
empresarial — Meta passou a ser a 
holding onde estão o Instagram, Wha-
tsApp, Messenger e Oculus VR, além 
do Facebook — é dito que “o metaver-
so é o próximo passo na jornada de 
conexões sociais”.

O projeto do Facebook enfrenta obs-
táculos, mas independentemente do 
sucesso de Mark Zuckerberg neste 
domínio, o metaverso terá vindo para 
ficar, acredita a Adecco Portugal, con-
sultora de recursos humanos. E se vão 
surgir novos mundos para habitar, há 
profissões que vão despontar à medi-
da da sua construção. Para já a Adecco 
identifica 11 (ver caixa) e vão desde 
designer de vestuário para avatares, 
até metamédicos, que farão diagnós-
ticos ou prescrições de tratamentos, 
a partir da interpretação dos dados 
biomédicos que disponibilizarmos no 
nosso ‘eu digital’. A segurança, crucial 
para o sucesso do metaverso, também 
terá um responsável para acautelar a 
proteção de dados e da privacidade. 
Existe, igualmente, a necessidade de 
acautelar um ambiente socialmente 
enquadrado de acordo com as regras 
que pautam a vida real, embora a este 
respeito as opiniões não sejam con-
sensuais, pois há quem defenda que no 
metaverso não devem ser impostas li-
mitações, idênticas às que existem nas 
redes sociais. Nick Clegg, presiden-
te para os assuntos globais da Meta, 
sustenta que tal como no mundo real 
existem pessoas que maltratam e que 
cometem atos contrários à lei, no vir-
tual as mesmas pessoas irão sempre 
encontrar formas para usar as tecno-
logias do modo errado.

Esta discussão vem na sequência 
de episódios em que avatares fizeram 
comentários racistas, homofóbicos 
ou xenófobos e que, até, cometeram 
atos que são crimes à luz dos códigos 
penais.

Use a imaginação

Ninguém disse que seria o mundo 
perfeito e, na opinião de Bernardo 
Samuel, diretor de recrutamento da 
Adecco, as empresas devem prepa-
rar-se para o desafio. “De acordo com 
o Fórum Económico Mundial, apro-
ximadamente 58% das empresas irão 
abraçar esta tecnologia nos próximos 
dois anos”, cita o responsável, frisan-
do que “o recurso ao metaverso não 
é mera demagogia”. Tem, aliás, tudo 
para vingar “tendo em conta a acele-
ração da tecnologia e a forma como as 
organizações se agilizaram durante a 
pandemia na adoção do digital”.

Segundo um estudo do Analysis 
Group, o metaverso tem o potencial 
para contribuir com 2,8% para o PIB 
mundial, dez anos após a sua adoção 
em escala, o que corresponde a cerca 
de 3 biliões de dólares (€2,8 biliões ao 
câmbio atual).

Não será uma realidade para todos 
os segmentos de atividade, sinaliza 
Bernardo Samuel, porém, “espera-
-se que a migração desta tecnologia 
do mundo do entretenimento vá au-
mentar o potencial de globalização 
de um negócio”. O metaverso poderá, 
também, ser apenas uma ferramenta 
empresarial para usar nas platafor-
mas de organização de trabalho, como 
as áreas das compras ou de formação 
e educação, transformando-as numa 
experiência imersiva, indica o dire-
tor da Adecco. “É difícil de imaginar 
no imediato, mas vai seguramente 
acontecer”.

Recorrendo a um exemplo que lhe é 
próximo, Bernardo Samuel refere que 
o metaverso pode “trazer o elemento 

humano de volta aos processos de 
recursos humanos, nomeadamente de 
recrutamento e onboarding [processo 
para facilitar a integração de novos 
trabalhadores] que foram um verda-
deiro desafio durante a pandemia”. 
Sem a interação física, “há alguma 
dificuldade em conhecer os compor-
tamentos dos funcionários e avaliar as 
suas respostas ou atitudes”.

Nem tudo serão facilidades, claro. 
Há muito terreno para desbravar faz 
notar o responsável da Adecco, come-
çando pelo problema de “encontrar ou 
formar pessoas para funções desco-
nhecidas dos próprios líderes”. A que 

se somam as questões da segurança 
e privacidade dos dados; a saúde e o 
bem-estar dos profissionais por causa 
das dores de cabeça, costas ou pescoço 
e os olhos cansados motivadas pelo 
equipamento, como os pesados óculos 
de realidade virtual; investimentos 
onerosos, uma vez que “os custos da 
adoção das ferramentas para utilizar 
esta tecnologia são ainda bastante 
elevados”; e questões jurídicas, veja-
-se que “hoje há vários problemas e 
diferenças legais no que toca a crip-
tomoedas”.

Com prós e contras, o metaverso 
conquistou a consultora Accenture 

que já criou um mundo online, o ‘Nth 
floor’, para ajudar no acolhimento de 
novos trabalhadores. Fonte oficial da 
Accenture, sublinha ao Expresso que 
o metaverso é a próxima “grande onda 
de mudança digital” e traz duas inova-
ções importantes: “a possibilidade de 
criar e partilhar experiências virtuais 
e a criação de uma identidade única 
digital fiável para pessoas e objetos”.

No futuro, vaticina a consultora, 
“uma empresa pode construir o seu 
próprio metaverso antes de dar um 
passo no mundo real, antes de assen-
tar um tijolo da nova fábrica, pode edi-
ficar uma réplica digital para mostrar 
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como seria o projeto, antes de contra-
tar uma única pessoa, pode criar um 
sistema de avatares, antes de receber 
um único dólar ou de passar um car-
tão de crédito, pode ter montando o 
seu próprio sistema NFT [criptoati-
vos colecionáveis exclusivos]”. Para 
a Accenture, estamos num momento 
de disrupção que vai mudar a forma 
“como as empresas interagem com 
os clientes, como o trabalho é feito, 
os produtos que oferecem, como fa-
bricam e distribuem esses produtos 
e, sobretudo, como gerem as suas or-
ganizações”.

assantos@expresso.impresa.pt

OLHA QUEM VEM AÍ...

Designer de roupa para avatares
Habitar no metaverso não quer 
dizer que tenha de andar fora de 
moda. Tal como no mundo ‘físico’, 
também os avatares podem 
recorrer a estilistas e marcar a sua 
identidade através do vestuário.

‘Caçador’ de dados
Informação é poder. Os ‘caçadores’, 
com formação jurídica e 
competências ao nível da extração 
de dados, vão escrutinar as 
plataformas de realidade paralela 
em busca da sua informação 
pessoal.

Metamédicos
Se os nossos dados biométricos e 
físicos ficarem disponíveis nos 
avatares, há uma janela aberta 
para os profissionais da saúde, 
entre os quais médicos, fazerem 
diagnósticos e testes à distância, 
assim como prescreverem 
eventuais tratamentos.

Arquiteto do metaverso
Realismo implica cenários onde 
existem construções, sejam de 
objetos, lugares, habitações, 
infraestruturas de saúde ou 
escritórios. A interação e a 
mobilidade são fatores cruciais 
para o metaverso e dependem da 
experiência em várias plataformas.

Diretor de eventos no metaverso
Concertos e exposições de museus 
não são inéditos no digital e até já 
tiveram excelentes resultados 
através de jogos como o “Fortnite”.

Cientista do metaverso
Investigadores na área da 
inteligência artificial, interação 
virtual, realidade aumentada, etc., 
vão ter um campo de estudo 
privilegiado. Serão necessários 
conhecimentos em engenharia de 
software, engenharia informática, 
desenvolvimento de jogos, data 
science, machine learning, visão 
computacional e big data.

Criador de ecossistemas
Tem como função assegurar que as 
infraestruturas conseguem 
suportar as ligações tecnológicas e 
que os utilizadores atuam de forma 
eficaz. Também fará lobby em torno 
das potencialidades do metaverso.

Gestor de segurança
Internet e segurança, em particular 
ao nível da privacidade, andam de 
mãos dadas. Sem a garantia de um 
ambiente seguro, o metaverso está 
condenado.

Criador de hardware
Câmaras, microfones, sensores, 
auscultadores são tão necessários 
no metaverso como a 
programação.

Criadores de mundos
A responsabilidade é imensa, já que 
a imersão do utilizador nos novos 
mundos virtuais é significativa e 
altamente sensorial. O criador de 
mundos é mais do que um 
programador de jogos de vídeo.

Bloqueadores de anúncios
O assédio da publicidade dirigida 
aos avatares tem tudo para ser 
crescente, já que o ‘eu real’ e o ‘eu 
físico’ estão próximos como nunca.


