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MENSAGEM DO GRUPO  
Olá, sejam bem-vindos ao projeto “Desemprego - oportunidade no mercado 

de trabalho”. Percebemos que a pandemia agravou o estado de 
desempregados no Brasil, e com o projeto visamos dar auxílio a essas 

pessoas afetadas pela falta de emprego, durante essa fase complicada que 
estamos passando. Com o pensamento positivo de que vamos conseguir 

superar isso, tivemos a ideia de criar um aplicativo que tem por finalidade o 
amenizar o desemprego, através de recursos inovadores.  

Desde já, agradecemos por sua atenção!  
 

O CEAP 

Centro Educacional Assistencial Profissionalizante – é uma organização 
não governamental, sem fins lucrativos, que funciona no modelo de uma 
escola profissionalizante gratuita e oferece anualmente cursos técnicos e 
profissionalizantes para 780 jovens entre 10 e 18 anos que no contraturno 
estejam matriculados no ensino regular. Além da formação 
técnico-profissional, o CEAP preocupa-se com a Formação Humana dos 
atendidos. Desde sua fundação, em 1985, desenvolve uma metodologia 
educacional que engloba a educação personalizada e a participação familiar 
no processo educativo dos jovens. A organização possui uma área de 23 mil 
metros quadrados e está inserida em uma comunidade da zona sul de São 
Paulo, no bairro de Pedreira, que pertence ao distrito de Cidade Ademar. 
Possui 249 mil habitantes e ocupa a 81ª posição no IDH entre os 96 distritos 
da cidade de São Paulo, segundo o IBGE. O CEAP já atendeu mais de 6.500 
alunos em sua história, estes sempre expostos à situações de vulnerabilidade 
social.  
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INTRODUÇÃO 

Com os problemas atuais onde muitas pessoas estão com dificuldade 
financeiras e enfrentando problemas para lidar com essa situação 
(desemprego), pensamos que um aplicativo poderia ser útil, para 
potencializar a conexão entre o desempregado e a empresa, assim gerando 
mais oportunidades de trabalho aos “desocupados” . E consequentemente 
amenizando a taxa de desemprego no país.  

O QUE É O DESEMPREGO? 
Vamos começar com uma pergunta que confunde muita gente: qual a 

diferença entre emprego e trabalho? Trabalho é algo que foi criado há 
muito tempo como atividade social que é necessária para o progresso da 
sociedade, alguns dizem que o trabalho é tão antigo quanto o homem. Já o 
emprego é um resultado do capitalismo sendo o elo ou ligação entre o 
trabalhador e o modo de produção e não com uma organização específica 
pois o indivíduo pode escolher onde vai trabalhar. Com isso podemos dizer 
que o desemprego é a falta dessa ligação entre o funcionário e o modo de 
produção.  

DESEMPREGO NO BRASIL  
TOTAL DE DESEMPREGADOS  

A taxa de desocupação atingiu 14,3%, na quarta semana de agosto, um 
aumento de 1,1 ponto percentual frente à semana anterior (13,2%), 
alcançando o maior patamar da série histórica da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (Pnad) Covid-19, iniciada em maio.  

Essa alta acompanha o aumento na população desocupada na 
semana, representando cerca de 1,1 milhão a mais de pessoas à procura de 
trabalho no país, totalizando 13,7 milhões de desempregados. Os dados 
foram divulgados hoje (18) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).  

A população fora da força de trabalho (que não estava 
trabalhando nem procurava por trabalho) era de 74,4 milhões de 
pessoas, mantendo-se estável em relação à semana anterior (75 milhões) 
e, também, frente à semana de 3 a 9 de maio (76,2 milhões). Nessa 
população, disseram que gostariam de trabalhar cerca de 26,7 milhões 
de pessoas (ou 35,8% da população fora da força de trabalho). Esse 

 



 

contingente ficou estável frente à semana anterior (26,9 milhões ou 35,9%) 
e à semana de 3 a 9 de maio (27,1 milhões ou 35,5%).  

Cerca de 16,8 milhões de pessoas fora da força que gostariam de 
trabalhar e não procuraram trabalho não o fizeram por causa da pandemia 
ou por não encontrarem uma ocupação na localidade em que moravam. Elas 
correspondiam a 22,6% das pessoas fora da força. Esse contingente 
permaneceu estável em relação à semana anterior (17,1 milhões ou 22,9%), 
mas diminuiu frente à semana de 3 a 9 de maio (19,1 milhões ou 25,1%).  

 

 

PANDEMIA 
NÚMEROS  

“Desemprego diante da pandemia bate recorde”, diz IBGE  
Número de desempregados aumentou em mais de 1 milhão em 
uma semana. Segundo o IBGE, a flexibilização do isolamento 
social fez com que os trabalhadores desocupados voltassem a 
procurar uma oportunidade no mercado.  

O desemprego diante da pandemia voltou a crescer na quarta semana 
de agosto, na comparação com a anterior, atingindo o maior patamar desde 
maio, quando teve início a pesquisa. É o que apontam os dados divulgados 
nesta sexta-feira (18) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
De acordo com o levantamento, entre a terceira e a quarta semana de agosto 
aumentou em mais de 1 milhão o número de desempregados no país, 
chegando a cerca de 13,7 milhões o total de trabalhadores em busca de uma 
oportunidade no mercado de trabalho. Com isso, a taxa de desemprego subiu 
de 13,2% para 14,3%, a maior desde o início do levantamento, em maio deste 

 



 

ano, quando ela era de 10,5%.  

 
“No início de maio, todo o mundo estava afastado, em distanciamento 

social, e não tinha uma forte procura [por emprego]. O mercado de trabalho 
estava em ritmo de espera para ver como as coisas iam se desenrolar. As 
empresas estavam fechadas e não havia local onde essas pessoas pudessem 
trabalhar. Então, à medida que o distanciamento social vai sendo afrouxado, 
elas vão retornando ao mercado de trabalho em busca de atividades”, 
apontou a gerente da pesquisa, Maria Lúcia Vieira. 

 
O desemprego já bateu na porta de quase um terço das famílias que ganham 
até um salário mínimo. Segundo pesquisa feita pela consultoria alemã Roland 
Berger, 30% dos entrevistados - nessa faixa de renda - dizem já ter, pelo 
menos, uma pessoa sem emprego em casa por causa do coronavírus "Quanto 
menor a renda, maior o impacto da crise sobre essa população mais 
vulnerável", afirma Marcus Ayres, sócio da consultoria é um dos responsáveis 
pela pesquisa.  

Segundo ele, o resultado reflete o efeito da crise nos pequenos 
negócios, que concentram os empregos de menor renda. É um efeito 
cascata: a lojinha do bairro fecha as portas, deixa de faturar e demite o 
balconista, que para de consumir, explica ele. O levantamento, segundo o 
executivo, ouviu 700 pessoas em todo o País nas primeiras semanas de 
quarentena. "A cada dia que passa a deterioração nos indicadores piora." No 
cenário do economista da Tendências Consultoria Integrada, Thiago Xavier, 
a deterioração do mercado de trabalho é perversa e rápida. No início da 
quarentena, ele previa desemprego de 12,9% ao final deste ano, num cenário 
básico, e de 14,1% num cenário pessimista. Nos últimos dias, o cenário 
pessimista virou o cenário básico e nada garante que as projeções não 
podem piorar. Segundo Xavier, o quadro traçado prevê aumento das 
demissões, dos desalentados e dos vulneráveis. A previsão leva em conta 
exatamente a participação dos pequenos negócios no mercado de 
trabalho.  

"Cerca de 50% dos ocupados (ou 40 milhões de pessoas) estão em 
empresas com até cinco funcionários", diz o economista. Desse total, 72% 
estão na informalidade. Ele conta que em pesquisa recente do Sebrae, 18,1% 
dos pequenos empreendimentos afirmaram ter sido obrigados a demitir, em 
média, três funcionários nas últimas semanas.  

Reserva emergencial  

Outro dado preocupante é a falta de reserva dessa parcela da 
população. Segundo a pesquisa da Roland Berger, 57% não têm nenhuma 
reserva de emergência para se manter sem emprego e outros 14% têm 
dinheiro para apenas um mês. Só 5% têm fôlego para mais de seis meses. 
"Para essa fatia da população, o resultado não é surpreendente, mas quando 
olhamos para famílias com rendas maiores e vemos que elas também não têm 

 



 

reserva, ficamos preocupados", diz Ayres. Para ter ideia, quase um terço das 
pessoas com renda entre $5 mil e $10 mil só tem dinheiro para aguentar um 
mês sem emprego. Ou seja, mesmo a classe média não tem condições de se 
bancar. Segundo ele, a questão é como recolocar essas pessoas no 
pós-pandemia. "Elas podem entrar num estado de vulnerabilidade que 
dificulta até a busca por novas oportunidades. Isso pode retardar ainda mais 
a volta do crescimento." Na opinião de Xavier, a retomada - que pode ocorrer 
entre o terceiro e quarto trimestre - se dará mais em termos de ocupação do 
que de emprego e renda. Isso porque a crise está acabando com o capital do 
pequeno empregador, que ficará mais endividado. "Portanto, a retomada será 
com mais informalidade e renda menor."  

Plano B  
Quando a quarentena começou em março, Herbert Bierwagen 

completava um ano de trabalho num restaurante no centro de São Paulo. Ele 
desenvolvia um projeto de cafeteria e não tinha registro em carteira. "Era 
minha principal renda. Não tenho plano B", diz ele, que mora com a família. 
Como tinha crédito com o restaurante, estava recebendo $300 por semana. 
"Dá para comer, mas não sei até quando vou receber esse valor." Felippe 
Fazan também perdeu o emprego no início da quarentena. Ele trabalhava há 
dez meses num escritório de advocacia, onde 90% dos clientes eram shopping 
centers. Sem emprego, ele terá de contar com a ajuda da mãe - única a 
trabalhar em sua casa neste momento- para cobrir suas despesas. A avó, por 
nunca ter trabalhado, não recebe aposentadoria. "Ficará mais apertado. 
Apesar de meu salário ser baixo, eu ajudava com algumas contas de casa." 
Desde que foi demitida no mês passado, Marcela Lima ainda tenta arrumar 
um emprego em sites e redes sociais. "Mas, diante da paralisia da economia, 
eles informam que as vagas estão congeladas ou foram canceladas." Ela conta 
que mora com o filho numa casa alugada e depende de sua renda para 
sobreviver. Graças às economias que fez nos últimos anos, ela tem uma 
reserva para se manter durante oito meses. "Terei de fazer mais reduções. Não 
vou morrer de fome, mas preciso me recolocar rápido." 

 

CONSEQUÊNCIAS DO DESEMPREGO  

As consequências do desemprego afetam tanto o desempregado 
quanto o próprio país, estudos comprovam que o desemprego aumenta 
problemas relacionados a saúde física e mental do trabalhador, também há 
comprovação de que crime e violência estão diretamente ligados ao 
desemprego, estudos também confirmam que o aumento de desempregados 
também aumenta o número de divórcios. Ainda não há solução específica 
para o desemprego e o que pode ser solução para uns pode ser causa para 
outros.  

 



 

ECONOMIA  

A informalidade traz várias consequências ruins para o país porque a 
renda do trabalhador se torna bastante inconstante, prejudicando o 
desempenho da economia.  
"O quadro atual do mercado de trabalho é um reflexo da fraca evolução da 
atividade econômica", afirma o economista da consultoria LCA Cosmo 
Donato.  
A análise detalhada dos dados do emprego deixa evidente o movimento do 
brasileiro de busca por trabalhos informais. No trimestre encerrado em 
março, a população ocupada era 1,76% maior do que a observada no mesmo 
período de 2018. Mas a fatia dos brasileiros que estava no setor privado com 
carteira assinada aumentou apenas 0,09% no período, aponta um 
levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio 
Vargas (Ibre/FGV).  
"Embora a gente até espera uma redução na taxa de desemprego neste 
ano, o cenário do mercado de trabalho continua bastante 
enfraquecido", diz o economista do Ibre/FGV Daniel Duque.  
"Quanto menor a renda, maior o impacto da crise sobre essa população mais 
vulnerável", afirma Marcus Ayres, Segundo ele, o resultado reflete o efeito da 
crise nos pequenos negócios, que concentram os empregos de menor renda. 
É um efeito em cascata: a lojinha do bairro fecha as portas, deixa de faturar e 
demite o balconista, que para de consumir, explica ele  

DESALENTO  

Os desempregados sofrem de inseguranças, medos e até depressão o 
que pode levar muitos a desistirem de procurar empregos, se tornando um 
desalentado. 

 
MOTIVOS QUE GERAM DESEMPREGO  

O QUE GERA O DESEMPREGO  

1. Crise econômica  

A crise brasileira ocorreu devido a uma série de fatores econômicos 
que, somados a conflitos políticos decorrentes dos escândalos de 
corrupção, ocasionaram um enorme descrédito do país — inclusive 
reduzindo a entrada de investimentos estrangeiros na economia.  

Essa menor entrada de dólares provocou um desaquecimento do 

 



 

mercado e, naturalmente, as empresas começaram a diminuir o quadro de 
funcionários para não fechar as portas. Com isso, houve um menor consumo 
de bens e serviços, além da redução da necessidade de funcionários e da 
produção, o que formou um ciclo contínuo.  

Logo, a primeira grande causa do desemprego é a crise econômica. Ela faz 
com que as organizações busquem saídas para diminuir os gastos, e, muitas 

vezes, o primeiro passo é despedir parte de seus colaboradores.  

2. Redução de custos  

Você já ouviu a expressão “uma coisa leva à outra”? Ela se encaixa                         
muito bem nesse contexto, já que a primeira causa do desemprego (crise                       
econômica) ocasiona a segunda (redução de custos).  

Para sobreviver à crise e ao mercado competitivo, as empresas 
começam a reduzir os seus custos. Nesse momento, vale economizar no 
cafezinho e até cortar outros pequenos gastos, até porque o número de 
colaboradores também foi reduzido.  

Tudo isso causa um impacto significativo em todos os mercados, pois o 
efeito é como uma bola de neve. Uma empresa que fecha ou demite boa parte 
dos seus funcionários influencia a sobrevivência de toda a sua rede de 
fornecedores, em maior ou menor escala. O fato é que essa redução de custos 
pode ocasionar uma retração geral de uma economia.  

3. Substituição de mão de obra por máquinas  

Nas últimas décadas, a tecnologia vem avançando cada vez mais e, com 
sua ascensão, diversas vagas de emprego diminuíram ou até foram 

extintas. As indústrias estão tornando-se mais modernas e mecanizadas, 
utilizando mais máquinas e menos trabalhadores em sua linha de 

produção.  

O detalhe é que o emprego da tecnologia não é visto somente dentro dos 
galpões das fábricas, como se pensava antigamente. O agronegócio é um 

setor que tem adotado o uso de diversos equipamentos, desde o preparo do 
solo e irrigação até a colheita e acondicionamento dos produtos para a 
venda.  

Por exemplo, são utilizados drones para identificar pragas e doenças                   
de forma mais rápida e eficiente — realmente é um tipo de serviço em que é                               
difícil para o ser humano competir.  

Enfim, você não precisa ir até uma fábrica ou uma grande fazenda 
para observar essa realidade. Veja os terminais de autoatendimento em 
bancos, supermercados e shoppings — além disso, lembre-se de que você 
consegue realizar várias transações bancárias por meio de aplicativos 

 



 

online, sem precisar sair de casa.  

4. Necessidade de profissionais mais capacitados  

Infelizmente, uma das maiores causas do desemprego no Brasil ainda é 
a falta de qualificação profissional. Essa razão está fortemente associada às 
outras citadas anteriormente, uma vez que, em tempos de crise, os primeiros 
cargos cortados são aqueles que podem ser substituídos por algo que custe 
menos (máquinas, softwares) ou podem ser exercidos por uma pessoa que já 
tem outra função dentro da empresa.  

Dicas 

 

 

 
 

 



 

 

DEPOIMENTOS DE PESSOAS QUE ESTÃO 
DESEMPREGADAS OU QUE JÁ PASSARAM POR ESSA 
SITUAÇÃO  

“Precisei ser sustentado pelos meus pais, pois fiquei  
desempregado por 2 anos, esse foi um dos momentos mais difíceis da 
minha vida” (Marilene Vicente Soares - 29 anos);  

“Fiquei desempregado por 3 anos e meio e muitos me julgavam por isso                         
mesmo eu tentando encontrar emprego todos os dias, quando fui contratado                     
fiquei muito emocionado”  
(Joaquim Vieira Souza - 32 anos);  

“Quase sujei meu nome, quando fui mandado embora, foi  
desesperador, atrasei diversas contas e paguei um juros 
altíssimo” (Henrique Medeiros da Silva - 28 anos) ;  

“Fiquei desempregado por 2 anos, quase entrei em depressão e tive 
que fazer diversos bicos para viver”  
(João Souza Batista - 40 anos) .  

Desde que começou a quarentena para combater o coronavírus, a 
diarista Izabel Cruz de Oliveira perdeu todas as faxinas que fazia 
durante a semana. Ela conseguia tirar $800 por mês - dinheiro que bancava 
os três filhos, sendo o mais novo de um ano de idade. "Com a pandemia, fui 
dispensada de todas as casas." Hoje, sem trabalhar, ela vive de doações. O 
pai, aposentado, compra as fraldas do bebê e uma vizinha dá o leite. A igreja 
também ajuda com outros produtos, diz Izabel. Ela mora numa invasão na 
zona leste de São Paulo, por isso não paga água nem luz. "Nunca vi nada tão 
assustador como isso que estamos vivendo", afirma a diarista.  

   

 



 

APLICATIVO OMT  
Baseado em pesquisas, hoje o principal motivo que levam as pessoas 

ao desalento na busca do seu emprego, é o fator econômico das mesmas, 
pelo fato de ter que gastar com diversos fatores, como por exemplo: 
condução, alimentação entre outros.  

O aplicativo OMT vai potencializar este processo, pois ele será 
conduzido virtualmente, prometendo uma interação entre a empresa e o 
desempregado, através do chat e/ou vídeo chamada, assim evitando 
gastos, caso esse processo fosse presencial.  

O principal diferencial do OMT dos demais aplicativos, é que além de                       
possibilitar a interação da empresa com o desempregado de forma remota                     
(Online) ele proporciona para os desempregados blogs e aulas que tem por                       
finalidade desenvolver habilidades que facilitarão a contratação das  
empresas. 
 

 

 


