MAPEAMENTO DO PROBLEMA:
O Brasil teve seu primeiro caso de COVID-19 divulgado em fevereiro de 2020, trazido por uma pessoa
da classe alta e se espalhou rapidamente por todo o país e agora atinge todas as classes sociais.
Nosso país ocupa o oitavo lugar com relação ao índice de desigualdades sociais do mundo, segundo a
ONU. Sofremos com desigualdades econômicas, raciais, regionais e de gênero e com advento da pandemia
essas desigualdades estão sendo mais evidenciadas, principalmente devido ao aumento do número de
desempregados que aumentaram consideravelmente.

Os gráficos abaixo retratam em percentual essas desigualdades:

https://images.app.goo.gl/VzZZcwzZXe8kJgX96

https://www.painelbap.com.br/post/estudo-sobre-a-comunidade-lgbt-no-mercado-de-trabalho

SOLUÇÃO:
- A ferramenta fomenta informações, alimentando um banco de dados e correlacionando junto ao SINE, perfis
de recorte social e empresas que desejam um colaborar com o perfil indicado equivalente.
- Existem muitas instituições interessadas em erradicar as desigualdades sociais existentes, a plataforma visa
reunir dados para ajudar essas instituições a localizar essas minorias e implantar políticas públicas eficientes,
voltadas realmente para a necessidade da população.
- Melhorar o desempenho econômico e cruzamento de informações dessas políticas sociais.
- Estará fornecendo continuamente dados alimentados e atualizados , tanto sobre o candidato , como a empresa
que aprovou o perfil.
-É necessário investimentos em políticas públicas para que possamos atender essa demanda , mais afetada
economicamente no país.
- Sabemos que existem órgãos internacionais, dentre eles Banco Mundial , que deseja obter dados mais precisos
sobre esse público , menos favorecido. A Microsoft é uma empresa que acredita que é possível investir na
diversidade.
- Toda a Equipe da JOBs , espera que essa sementinha do bem , faça diferença na vida dessas pessoas.

QUEM VAMOS ATINGIR :
Logo abaixo traremos diferentes personas e realidades para demonstrar as dificuldades que enfrentam na
hora de encontrar um emprego. É necessário dar oportunidades empregatícias a esses indivíduos.

CANDIDATO TRANS

Rosana Santos
Perfil de vaga: recepcionista

Sobre
Rosana, nome social. Idade 30 anos, ensino médio completo, possui qualificações
na área de atuação marketing, atendimento a clientes.
Atualmente está em busca de oportunidades. Precisa trabalhar, mas não tem ideia
de onde pode recorrer, pois seus dados no SINE ainda não constam seu nome
social. Bem com ainda está desatualizado, não consta novos dados de suas atuais
competências profissionais. Se sente insegura, quanto a uma possível recolocação
no mercado, levando em conta essas suas preocupações.

Competências sócio emocionais

Redes sociais

Está disposta a passar por uma
formação profissional, para ocupar
outros cargos fora da sua área de
competência.

Utilizo as redes sociais mais populares,
de entretenimento.
Nunca
acessou
redes
sociais
profissionais.

Objetivos

Desafios

Pretensão de alcançar vaga profissional.
Prover sustento.
Segurança e respeito no ambiente de
trabalho.

Encontrar um site e ou aplicativo que
possa acelerar esse processo de
conexão
entre
ela
e
uma
oportunidade no mercado de
trabalho.

Como o meu negócio pode ajudar
A ferramenta fomenta informações, alimentando um banco de dados e
correlacionando junto ao SINE, perfis de recorte social e empresas que desejam
colaborar com o perfil indicado equivalente.

CANDIDATO IMIGRANTE

Adelowo
Perfil de vaga: Construção Civil

Sobre
Tenho 25 anos, sai do Haiti espero conseguir oportunidades no Brasil.
Gostaria de retomar estudos, aprender um pouco mais idioma. É um sonho conseguir
superar meus desafios pessoais em um país como Brasil.
Espero que o mercado de trabalho possa me receber, tenho que enviar dinheiro pra
minha família e quem sabe um dia, trazer eles pra morar comigo.

Competências sócio emocionais

Redes sociais

Meu país é muito pobre e busco vida
nova.

Não conheço canais que possam me
ajudar
nesse
sentido.
Me
informaram o SINE, mas preciso
com mais rapidez conseguir uma
vaga de trabalho.

Objetivos
Quero estudar e conseguir a chance de
oportunidades de crescimento dentro
da empresa. Assim conseguir
instabilidade financeira e buscar
minha família para juntos residirmos
no Brasil.

Desafios
O idioma.
Falta de direcionamento currículo.
Formação profissional adequada.

Como o meu negócio pode ajudar
A JOBs irá fazer o redirecionamento na plataforma e através da função
Quais
são os objetivos
da sua
compatibilidade
o perfil
sepersona.
encaixará na vaga ofertada pela empresa.
Quais metas ela está buscando alcançar e
que seu negócio poderá ajudar.

CANDIDATO MÃE SOLTEIRA, NEGRA

Marta Ferreira
Perfil de vaga: deseja de capacitar
profissionalmente

Sobre
Tenho 26 anos, solteira e mãe de 2 meninas, separada. Busco suprir as
necessidades da minha família. Não conclui meus estudos e cada vez mais sinto
dificuldade de conseguir emprego. Sigo na informalidade. Sinto insegurança e
preciso ter independência financeira e cansei de ouvir que meu perfil não se
encaixa nos padrões.
Competências Sócio Emocionais

Dificuldades

Deseja formação profissional
Habilidades comunicação oral
Disponibilidade diurna para trabalho.

Não consigo preencher currículos e
tenho medo das entrevistas de emprego.
Possui somente celular com pouca
quantidade de dados. Pouca instrução
referente ao uso de tecnologias.

Objetivos
Prover sustento familiar.
Conseguir deixar minhas filhas em
ambiente seguro.
Possibilidade de trabalhar próximo de sua
residência.

Desafios
Sair da informalidade.
Conseguir qualificação profissional.
Obter vaga dentro mercado de trabalho.
Possibilidade de ter uma nova vida.

Como o meu negócio pode ajudar
Uma plataforma de fácil interação que o usuário possa:
Conseguir que seu perfil seja visto no banco de dados Sine, de acordo com especificando suas
necessidades e habilidades. Espaço onde poderá informar seus dados reais e sua
disponibilidade de ter uma chance e conseguir uma vaga , em um mercado tão competitivo.
Onde as chances não são iguais pra todos.

EMPRESA

Sobre
Empresas que ignoram o preconceito e contratam empregados respeitando a
diversidade étnica, de gênero e cultural. Promoção da diversidade na cultura
organizacional, promovendo diversos benefícios.
Vantagens
O principal é a riqueza de pontos de vista dentro de um mesmo grupo. Formação e estilos de
vida parecidos, o que estreita a capacidade de solução de problemas.
Quando uma corporação conta com pessoas de origens, formações e perspectivas diferentes,
consegue olhares distintos para uma mesma questão. Tal capacidade é essencial para solução de
problemas.
Objetivos
É necessário apostar na diversidade, chamando
assim nossa atenção com vários talentos
preparados e a possibilidade de criar equipes
bem treinadas que se encaixem na cultura
organizacional.
Abertos a promoção de capacitação de
colaboradores.

Redes de comunicação
empresarial
Missão;
Valores;
Visão.

Desafios
As organizações que ainda não contam com a diversidade acabam sendo vistas como um
problema, já que essa característica pode comprometer a sua atuação de maneira efetiva e
afetar a competitividade.
Encontrar informações sociais que possam otimizar tempo e ofertar perfil adequado para
empresa.

PLATAFORMA JOBS:
Para Smartphones

Para desktop

DIFERENCIAL:

- Plataforma intuitiva;
- Acessível para diferentes dispositivos (smartphones e desktops);
-A empresa poderá acompanhar pela JOBs , o passo a passo do candidato , podendo oferecer dinâmicas
durante o recrutamento , juntamente com SINE.
SINE estará com participação ativamente, visto que o cadastro do indivíduo seguirá aliado com as informações
de recorte social oferecidas pela JOBs.
- Código específico para profissões, dentro das habilidades específicas que realiza o cruzamento dos dados e
otimizar o tempo nas pesquisas ocorrendo o Matching.
Atendendo assim dois tipos Matching:
Interno – fechadas para colaboradores, clientes e parceiros.
Externo-Aberta sobre o impacto positivo social e percebidos por consumidores e público em geral.

E trazendo seguintes ganhos empresarias:
-Melhora da imagem pública diante dos stakeholders
-Aproxima a empresa da comunidade beneficiando a área de atuação social
-Aumentar o engajamento e a imagem junto aos clientes
-Melhora a retenção , engajamento e qualidade dos colaboradores no ambiente de trabalho
-Reconhecimento público e inserção positiva na mídia sobre a atuação da empresa.

Referências:
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