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1 INTRODUÇÃO 

 

O projeto foi desenvolvido com o intuito de inserir o jovem no mercado de trabalho (ou 

quem tiver dificuldade de se inserir), visando a questão de oportunidades! 

Se trata de uma "rede social" onde as empresas, desde pequenas/locais até grandes, 

conseguem realizar postagens referente ao surgimento de novas vagas e o jovem 

usuário do aplicativo que tiver interesse na mesma consegue entrar em contato direto 

com a empresa que realizou a postagem, e caso não tenha interesse, mas conheça 

alguém que tenha, pode realizar uma indicação para a vaga. 

O aplicativo também apresenta um sistema de “metas”, e podendo adquirir 

recompensas ao concluí-las (cursos, ou outras coisas) que contribuirão para a 

formação e experiência do mesmo, para o mercado de trabalho. 

 

 

1.1 Objetivo do Projeto 

 

Muitos jovens hoje em dia ficam em casa desempregados por não achar vagas ou por 

não saber onde procurar então queremos ajudar jovens que ainda estão estudando 

ou que já terminaram a escola a adentrar no mercado de trabalho, elaborando seu 

currículo no nosso aplicativo através do seu perfil e assim tendo a possibilidade de 

procurar as vagas, e entrar em contato com as empresas diretamente pelo aplicativo. 

Um dos objetivos além da efetivação do jovem no mercado, é a relação das pequenas 

empresas que estão iniciando (maioria das vezes, empresas do "bairro"), que 

necessitam de funcionários e podem realizar essa busca dentro do Carreira Jovem. 

E também a questão da distância, tendo a possibilidade de encontrar encontrar vagas 

próximo, assim evitando com que se utilize meios de locomoção poluentes assim 

evitando a emissão de gases no ambiente. 

E por fim a relação do sistema de Metas, onde o usuário pode receber recompensas 

ao final de concluir tarefas dentro do aplicativo, e essas recompensas serão um auxílio 

para o usuário de qualificação, podendo assim dar um upgrade em seu perfil. 

 

1.2 Justificativa 



5 
 

 
São Paulo 

2020 
 

 

Escolhemos esse projeto porque vimos que a relação do jovem com o mercado de 

trabalho inicialmente não era das melhores, e os jovens de hoje são os futuros 

profissionais de amanhã então temos que fazer deles pessoas melhores e 

capacitadas para fazer parte do mercado de trabalho, e capacitados terem 

oportunidades de serem efetivados. 

 

 

1.3 Metodologia 

Desenvolvimento de um aplicativo onde as empresas se cadastram e deixam suas 

condições, e os usuários que querem tal vaga, pode entrar em contato com a empresa. 

 

 

 

 

2 ANÁLISE DE MERCADO 

Diante do o atual momento de crise e instabilidade no mercado de trabalho, inúmeros 

jovens e adultos talentosos que residem em bairros periféricos não possuem uma 

ocupação. De acordo com os dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), no trimestre encerrado em junho de 2020, a taxa de 

desemprego subiu para 13,3%, atingindo cerca de 12,8 milhões de brasileiros. 

Conseguir um trabalho formal se torna um desafio hercúleo para os jovens. A taxa de 

desemprego da população de 18 a 24 anos foi de 29,7% no 2º trimestre de 2020. A 

situação mais grave na faixa etária de 14 a 17 anos, onde a taxa foi de 42,8% de 

desempregados.  

Profissional Z: 

Segundo as estatísticas da ONU a geração Z, nascida no século XXI, representou 

32% da população mundial em 2019. A Geração Z já está impactando a cultura 

organizacional de diversas empresas. Ao observar este comportamento, é possível 

detectar as pistas que nos encaminham ao futuro do trabalho.  

Recrutamento e seleção: 
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Com a chegada dessa nova geração nas empresas, certos impactos por conta de 

características e diferentes estilos de trabalho são esperados, os gestores e empresas 

precisam se adequar para atrair e reter esses talentos.  

As redes sociais fazem parte da vida da geração Z, por isso, é importante investir no 

canal correto para conseguir alcançá-los. Logo, o aplicativo “Carreira Jovem” é o 

grande aliado para encontrar talentos dessa geração. 

 

 

2.1 Quais são as principais ameaças ao seu negócio? 

No Brasil o  mercado de trabalho está mudando e a forma de inserção também 
apresenta alterações. Com um grande concorrente e, talvez o maior empecilho do 
projeto, o Linkedin possui uma ideia semelhante, uma rede social voltada para 
relacionamentos profissionais que pode ser usada para encontrar emprego, anunciar 
vagas e fazer parcerias. 
 

Portanto, para superar e se sobressair diante desse enorme concorrente, nosso 
projeto aposta em alguns dos nossos principais diferenciais: uma ligação mais 
íntima, próxima e compreensiva aos bairros periféricos, uma suporte mais adequado 
às pequenas/locais empresas, indicações para vagas, ações voluntárias e além de 
oferecer um sistema de “metas”, e podendo adquirir recompensas ao concluí-las 
(cursos, ou outras coisas) que contribuirão para a formação e experiência do 
mesmo, para o mercado de trabalho. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 LAYOUT E PROTÓTIPOS E PROJETO  
Explicação e funcionalidade do projeto: 
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Logo - Carreira Jovem. 

 

Tela de cadastro: Para se acessar o aplicativo Carreira Jovem, é necessário cadastro, 

para isso são pedidas informações básicas do usuário. 
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Tela principal (feed): Onde se localiza as postagens das empresas no aplicativo. 

Nessa mesma tela é possível observar o campo de pesquisa, onde se é possível 

pesquisar e encontrar empresas ou "amigos" que seja do seu interesse. 

Também é possível observar o campo do menu, no canto superior esquerdo, onde se 

é possível acessar os campos do Aplicativo. 

E a barra de tarefas, na parte inferior, que possibilita o fácil acesso entre os três 

principais campos do aplicativo Carreira Jovem. 

 

Nessa mesma tela (feed), também é possível habilitar as notificações das empresas 

(através daquele pequeno "botão" ao lado do nome da empresa). 
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Campo de pesquisa, onde é possível pesquisar as empresas e "amigos". 

 

 

Através da barra de tarefas, é possível acessar os três principais campos do aplicativo, 

e dentre esses campos (na cor verde), é o Chat. Pelo chat se é possível entrar em 

contato com as empresas e buscar maiores informações em relação a vaga, ou até 

mesmo demonstrar interesse e manterem uma conversa e o responsável da empresa 

gostar do seu perfil fazendo com que a vaga seja sua. Porém também é possível 

utilizar o chat indicar um amigo para vaga (mandando o @ "usuário" para empresa), 

pois as vezes a vaga pode não ser de seu interesse, mas de algum conhecido, e assim 
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ajudar a pessoa em relação ao mercado de trabalho, caso a vaga não apareça para 

seu amigo. 

 

 

Outro campo que a barra de tarefas permite acessar (em amarelo) é o perfil. No perfil 

é possível acessar suas informações (semelhante a um currículo, porém dentro do 

aplicativo), e também se tem um sistema de pontos, onde o usuário consegue esses 

pontos através do sistema de Metas. 
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No campo Menu, é possível acessar outras áreas do aplicativo (como a seção de 

amigos, metas…). Sendo através desse campo a opção de saída (deslogar) do 

aplicativo. 

 

 

Na seção notificações do Menu, é onde se localiza as notificações do aplicativo, desde 

o surgimento de novas vagas até mesmo questões de amizade.  
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Na seção amigos, é onde se tem acesso a todos seus amigos do aplicativo (sendo 

possível acessar seus respectivos perfis). 

 

 

Na seção Metas, é possível observar um dos diferenciais do Carreira Jovem, onde o 

usuário tem acesso as metas, para engajar/alavancar seu perfil com o sistema de 

pontos. E também é possível resgatar uma recompensa que em sua maioria é algo 

que contribuirá para o mercado de trabalho, podendo se encaixar como 

qualificação/experiência no currículo, como por exemplo um curso de inglês, que 

atualmente é algo essencial no mercado de trabalho. 
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As metas são estabelecidas de acordo com as funções e atributos pré-existentes no 

aplicativo. 

 

 

Na seção favoritos, é possível adicionar empresas e amigos favoritos para se ter fácil 

acesso, e contato direto. 
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Na seção ações voluntárias, é outro diferencial do Carreira Jovem, que pode agregar 

na qualificação do usuário, pois ações voluntárias contribuem para ser uma pessoa 

melhor,  e consequentemente se tornar um profissional melhor. 

Nesse campo é possível ativar as notificações do evento, caso deseje participar. 

Também é possível pesquisar ações voluntárias de seu agrado, ou que irá te auxiliar 

de forma mais efetiva. 

 

 

Na seção Informações Pessoais, é possível alterar as informações do aplicativo, caso 

tenha acontecido algum equívoco, ou tenha ocorrido alguma mudança. 

 

Essa é a interface do Carreira Jovem, de fácil acesso e bem intuitivo, para que o 

usuário não precise de um "manual" para usar o aplicativo, mas que consiga utilizar 

de forma simples e rápida. 
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4 PLANO DE MARKETING E COMERCIALIZAÇÃO 

A princípio o plano de marketing que iremos desenvolver será baseado através da 

divulgação pela pela internet, transmitindo por meio das redes sociais. 

Por se tratar de um aplicativo pretendemos disponibilizar nas plataformas de 

download/loja de aplicativos (Play Store, Apple Store..). 

 

4.1 Estratégia competitiva 

Download facilitado, interface simples, de fácil acesso para usuário, disponibilização 

de qualificação profissional para o usuário se capacitar e adentrar no mercado de 

trabalho com melhores condições.  

 

4.2 Público alvo 

Jovens e adultos residentes de bairros periféricos que possuem dificuldades em se 

inserir no mercado de trabalho, e também pessoas no geral que se encontram na 

condição de desemprego ou sem ocupação e buscam ingressar no mercado de 

trabalho. 
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5. CONCLUSÃO 

Através do desenvolvimento desse projeto nós pudemos colocar em prática a 

criatividade e buscar uma solução para um dos grandes problemas encontrados no 

país, a questão do desemprego e a inserção do jovem no mercado de trabalho. 

Um estudo da Organização Internacional do Trabalho (OIT) divulgado nesta terça-

feira (11) alerta para o impacto da pandemia de Covid-19 na vida profissional dos mais 

jovens. Segundo a entidade, uma geração inteira pode ser prejudicada. Estudos 

interrompidos, vagas suprimidas, carreiras suspensas temporariamente. Essas são 

algumas das consequências da pandemia de Covid-19, que atinge principalmente os 

mais jovens, segundo o estudo da OIT. Visando essa questão trazida pela OIT, as 

condições que foram apresentadas, contribuíram para o desenvolvimento da Carreira 

Jovem, com intuito de ser um auxílio para os jovens nessas questões mais delicadas 

que a sociedade irá viver após a pandemia. 

E diante de questões como a educação/qualificação, experiência e distância que são 

fatores que influenciam diretamente na vida de quem está a procura de se inserir no 

mercado de trabalho, o aplicativo Carreira Jovem foi desenvolvido com intuito de 

facilitar esses fatores e oferecer esses recursos ao usuário, através do sistema de 

Metas e Ações Voluntárias que são possíveis adquirir qualificação e experiência para 

conseguir sucesso em sua carreira, e também o sistema de pontos estabelecido pelas 

Metas que ajuda no engajamento do seu perfil dentro do aplicativo. Em relação a 

distância, muitos jovens sofrem com esse problema ao buscar um emprego desde 

oportunidade na região, ou questão de entrevista longe! Porém dentro do aplicativo é 

possível se comunicar com a empresa e possivelmente conseguir o emprego ou até 

mesmo indicar um amigo para a vaga. 

O grupo optou pelo desenvolvimento de um aplicativo, pois seria uma opção versátil 

de solucionar o problema encontrado, e de baixo custo e fácil acesso ao usuário.  

Conseguimos cumprir com a expectativa que tínhamos em relação ao 

desenvolvimento e finalização do protótipo do projeto. 
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6. DIÁRIO DE BORDO 

6 de Agosto de 2020 - Início da matéria de projeto, e começamos a pensar em idéias; 

 

19 de Agosto de 2020 - Chamada em grupo para decidirmos quais seriam as duas 

ideias principais (plano A e B) para desenvolvimento; 

 

20 de Agosto de 2020 - Entrega e desenvolvimento do plano de pesquisa; 

10 de Setembro de 2020 - Devolutiva do professor do plano de pesquisa e decisão do 

tema; 

 

17 de Setembro de 2020 - Chamada com o professor, para esclarecimentos sobre a 

feira e desenvolvimentos dos projetos; 

 

28 de Setembro de 2020 - Chamada em grupo para decisão do nome do projeto, e 

questões básicas de funcionalidade; 

 

30 de Setembro de 2020 - Entrega do resumo e nome do projeto; 

 

1 de Outubro de 2020 - Devolutiva do professor do resumo; 

 

8 de Outubro de 2020 - Chamada com o professor, para conversar sobre o 

desenvolvimento do projeto e passar o cronograma de como irá funcionar até o dia da 

Feira; 

 

10 de Outubro de 2020 - Início da prototipação. 

Utilizamos o ‘Marvel app’, para realizar a prototipação, pensamos nas telas e fomos 

desenvolvendo aos poucos cada parte para que houvesse uma harmonia entre as 

telas (as telas do aplicativo podem ser vistas parte de Protótipos tópico 3); 

 

13 de Outubro de 2020 - Finalização da prototipação, desenvolvimento das telas do 

aplicativo; 

 

15 de Outubro de 2020 - Desenvolvimento da parte escrita do projeto. 
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7. PESQUISAS CIENTÍFICAS 

“O desemprego, de forma simplificada, se refere às pessoas com idade para trabalhar 

(acima de 14 anos) que não estão trabalhando, mas estão disponíveis e tentam 

encontrar trabalho. Assim, para alguém ser considerado desempregado, não basta 

não possuir um emprego.” (IBGE) 

 

“Na Vila Brasilândia, Zona Norte, os amigos André Augusto Porfírio e Victor Alves de 

Souza, de 18 e 20 anos, seguem com a carteira de trabalho em branco. Eles vão 

sempre juntos ao Centro da cidade em busca de vagas. 

 

Victor procura emprego há dois anos. Nesse tempo, conta que já fez entrevistas e até 

passou em uma vaga para porteiro, mas não pôde assumir o cargo porque precisaria 

fazer um curso. “Já estava tão difícil para arrumar o dinheiro da passagem [de ônibus], 

imagina para fazer o curso ”, admite o jovem. 

As buscas renderam situações humilhantes até. 

 

“Entreguei e saí andando. Quando eu virei as costas, ele estava rasgando meu 

currículo”, diz Victor. 

Para o jovem, o possível empregador pode ter feito isso por racismo e por ter 

preconceito com o bairro onde ele mora. 

 

Munidos de um guia de agências – lista com os endereços das agências de emprego 

em São Paulo, vendido por R$ 3 - Victor e André costumam ir para a Rua Barão de 

Itapetininga, no Centro, entregar currículos e fazer cadastro nas mais de 20 agências 

da rua. 

Para André, uma das maiores dificuldades para conseguir o primeiro emprego é a falta 

de experiência. 

 

“Se ninguém abrir uma porta para mim, como que eu vou ter experiência? Então, para 

eu ter emprego hoje, eu preciso ter experiência, mas como, se sou de uma geração 

nova e nunca trabalhei? ”, desabafa André. 
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André disse que gostaria de usar sua bicicleta para fazer entregas por aplicativos, mas 

mora longe do Centro, em uma região alta, com grandes ladeiras. 

 

Enquanto o registro na carteira não vem, os amigos fazem bicos com o que aparece. 

“Tem dia que eu acordo, ponho na minha cabeça: 'É hoje que eu vou conseguir'”, diz 

Victor. Mas a oportunidade ainda não apareceu. “Isso desanima bastante, mas nada 

que nos faça desistir”, completa André.” (Notícia) 

 

“Um estudo da Organização Internacional do Trabalho (OIT) divulgado nesta terça-

feira (11) alerta para o impacto da pandemia de Covid-19 na vida profissional dos mais 

jovens. Segundo a entidade, uma geração inteira pode ser prejudicada.” 

 

“Desemprego sobe para 13,3% em junho e país tem nova queda recorde no número 

de ocupados 

País perde 8,9 milhões de postos de trabalho em apenas 3 meses com pandemia e 

número de ocupados no Brasil atinge menor nível da série histórica.” 
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