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Um levantamento feito pela plataforma global de cursos on-line Udemy, com cerca de 24 milhões
de usuários, apontou as habilidades tecnológicas que são tendência em 2018. A lista foi elaborada
com base na procura que o site teve e as capacidades adquiridas por meio da plataforma.

Kotlin
Linguagem de programação lançada em 2016 como uma alternativa ao Java para o
desenvolvimento de aplicativos Android. O volume de cursos sobre Kotlin aumentou 95% no ano
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passado, tornando-se a habilidade tecnológica número 1 em 2018.

Redes neurais
Redes neurais imitam como o cérebro humano processa, armazena e reage à informação e
podem ser usadas em setores como reconhecimento facial, direção autônoma, análise de carrinho
de compras, prevenção de fraude com cartão de crédito, prevenção de doenças e gestão de
cultivos.

Gerenciamento de projetos
Uma das profissões em mais rápido crescimento. O volume de treinamentos em gestão de
projetos aumentou 42x na plataforma Udemy! 87,7 milhões de gerentes de projetos serão
necessários em 2027, de acordo com o Project Management Institute. Essa escassez de talentos
em habilidades de gerenciamento de projetos representa riscos para as empresas. Não antecipar
essa demanda projetada pode resultar em uma perda de bilhões de dólares em produto interno
bruto até 2027.
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Apache Kafka
O Apache Kafta tem capacidade de fornecer dados em tempo real e aplicar análise preditiva
visando estudar o comportamento do cliente. Apache Kafka é o motor por trás de empresas de
internet como o Twitter ou o Airbnb. Ao integrar diversos tipos de dados, como curtidas, cliques de
página, pesquisas, pedidos, carrinhos de compras e inventário, o Apache Kafka insere esses
dados em mecanismos analíticos preditivos que podem analisar o comportamento do cliente.

GraphQL
É uma linguagem de consulta de dados desenvolvida internamente pelo Facebook para melhorar
o desempenho dos aplicativos móveis. O GraphQL otimiza o desempenho móvel redesenhando a
busca de dados ou como os dados são recuperados dos servidores para atualizar aplicativos
móveis e visualizações da Web.

Chef
O Chef é um software que ajuda a automatizar o gerenciamento da infraestrutura de TI, como
servidores físicos ou a nuvem. Chef é uma ferramenta de gerenciamento de configuração que
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garante que os arquivos e o software em uma máquina estejam presentes, configurados
corretamente e funcionando corretamente. Quando você tem um servidor ou até quinze, é possível
configurá-los manualmente, mesmo que isso seja demorado. Mas se a sua infraestrutura de TI for
dimensionada para milhares, será mais fácil contar com o Chef ou com outro software de terceiros
para ajudar a automatizar o processo de gerenciamento.

Certificações da Microsoft
O Azure, o SQL Server, o Windows Server e o Microsoft Office (Excel, Word, Outlook e
Powerpoint) ainda têm seu lugar no pódio entre as habilidades mais procuradas.

Inteligência Artificial
A inteligência artificial (IA) possibilita que as máquinas aprendam com a experiência. A IA permite
que os sistemas de computadores realizem tarefas que exigem inteligência humana, como
reconhecimento de fala, reconhecimento visual, reprodução de xadrez ou carros autônomos. A IA
pode ajudar a digitalizar imagens e detectar câncer com melhor precisão do que os seres
humanos ou analisar padrões no PayPal para capturar lavadores de dinheiro.

Ethereum
Uma plataforma de software aberta baseada na tecnologia blockchain, Ethereum é usado ??pelos
desenvolvedores para implantar aplicativos descentralizados que não são controlados por
nenhuma entidade individual ou central. Esses aplicativos descentralizados são mais resistentes à
corrupção, adulteração e invasão, pois terceiros não podem fazer alterações nos dados e nenhum
indivíduo está envolvido na execução do sistema.
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Gerente de Projetos faz jus a horas extras?

Futuro brilhante para empregos em gerenciamento de projetos
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