
App Sine Pra Você 

 

É um App de  Carreira e um site informativo sobre  profissões em alta e qualificações por 

carreira. É de propriedade excluisiva do Govero e mantido pelo Ministério do Trabalho. 

 

Descrição 

 

Criado em junho de 2020, o Sine Pra Você publica artigos com informações sobre assuntos 

relacionados a educação, mercado profissional e direcionamento pessoal e profissional. 

Realiza o cruzamente de dados abertos das instituições RAIS, COAB, CAGED e Sine Fácil, 

extrai e análise os dados priorizando a entrega de dados atualizados sobre as qualificações 

necessárias para que o trabalhador ocupe os cargos das vagas de emprego em alta. 

No campo de profissões, oferece conteúdo instrutivo, provocativo, de sensibilização e de 

indução as carreiras com maior demanda do mercado de traballho, considerando as novas 

tendências, extinção de cargos que  tem alta probalidade de de processo de  automação e 

migração para novos cargos. Indicando o aprimoramento profissional, e inserção no campo 

profissional. 

No campo da educação, o site especializa-se em informar sobre o carreiras do futuro, cursos 

de especilização, e áreas inovadoras e tecnologicas , com criação de conteúdo  direcionados 

a capacitação evolutiva. 

 

Desenvolvimento e números 

 

O mercado de trabalho no Brasil vem se transformando bruscamente devido ao surgimento 

de novas tecnologias nas organizações e na sociedade. Diante desta transformação digital, 

existe uma grande mudança nos modelos de negócios e na forma de contratação de 

funcionários, ou a substituição destes por máquinas e inteligências artificiais. Por 

consequência a automação tem grande probabilidade criar um desemprego em massa 

durante os próximos anos, caso não sejam tomadas ações preditivas e preventivas em 

relação a migração dos empregados aos novos postos de trabalho que exigem requalificação 

profissional e pessoal.  



 

Segundo pesquisa 2457, do IPEA " Apesar da porcentagem aparentemente alarmante de 

profissões em risco no futuro próximo, há diversos cenários de transformação a se considerar 

na dinâmica do mercado de trabalho brasileiro. Por um lado, atividades tipicamente rotineiras 

e não cognitivas, como a de ascensorista, devem de fato ser automatizadas. Por outro, outras 

profissões que integram tanto subtarefas facilmente automatizáveis quanto as de difícil 

execução por robôs devem sofrer transformações em função do desenvolvimento da 

tecnologia e da inteligência artificial. A tendência é que essas ocupações fiquem cada vez 

mais centradas em tarefas intensivas em criatividade e análise crítica e gradualmente se 

afastem de atividades corriqueiras e repetitivas – profissões como as de secretariado e 

contador se encaixam nessa categoria.”.  Além disso, um ranking da Unb que estima as 

probabilidades de automação das ocupações no Brasil, mostra que o carga de recepcionista 

geral tem 77% de  probabilidade de ter uma queda brusca na contratação de profissionais ou 

até mesmo ser extinto nos próximos 5 anos. 

 

Com o COVID-19 a sociedade  passa por um processo rápido de reinvenção e os órgãos 

públicos precisam adotar estratégias socioeconômicas que busquem preparar os 

trabalhadores para ocupar os novos cargos que exigem maior preparação tecnológica, e 

assim preventivamente poderão realocar os trabalhadores já qualificados ao novo cenário do 

mercado trabalho. 

Com o App Sine Pra Você será possível percorrer uma jornada de provocação, sensibilização 

e indução do trabalhador as qualificações exigidas pelas vagas com alta de demanda.  

 

 

 

 

 

 

 

 



CANVAS

Parcerias-Chave

Sebrae

Ministério do trabalho

Ministério da economia

CAGED

IBGE

Empresas empregadoras

BANCO DO BRASIL (Intergra)

SENAI

Forum Mundial

Escolas de qualificação 
profissional

Atividades-Chave

Desenvolvimento de tecnoligia 
que reuna informações precisas 
que possam ajudar profissionais 
na busca de qualificação 
adequada.

Com a base nos cadastros do Sine, 
analisar e processar dados para 
fornecer ao trabalhador um 
panorama das qualificações 
necessários para ocupar cargos em 
alta.

Propostas de Valor

Empoderar o profissional com a 
entrega de informações 
atualizadas sobre qualificações exigidas 
para ocupação das vagas em alta.

Relacionamentos com Cliente

Propagandas em mídias digitais

Valorização do trabalhador

Segmentos de Clientes

Brasileiros

Mulheres e Homens

18 a 35 anos

A procura de emprego

Estudantes, formados, 
profissionais e especialistas.

Em transição de carreira

Necessidade de requalificação 
profissinal.

Em fase migração profissional.

Profissional com cargo 
operacional de varejo que precisa 
se readequar ao mercado de 
trabalho.

Recursos-Chave

Bancos de dados do governo.

Extração de Dados.

Análise Dados.

Tratamento de Dados.

Canais 

1. Site Sine

2. App Sine Fácil

3. Portal corporativo do 
empregador (trabalhe conosco)



Cadeia de Segmentos e Players atuantes em entregar informações ao trabalhador

Alto impacto

Baixo impactoPoucas Pessoas 
impactadas Muitas Pessoas 

impactadas

App Sine

Vagas.com e agências de empregos 
que fazem captação de currículos 
visando atender a demanda das 
empresas.

Esta Foto de Autor desconhecido 
está licenciada sob CC BY-SA-NC.

Trabalha Brasil

Guia da carreira

Influenciadores Digitais

https://www.managementexchange.com/story/horizontal-management-vagascom
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Como identificar e disponibilizar aos trabalhadores cadastrados no Sistema Nacional 
de Emprego -Sine informações sobre as qualificações exigidas pelas ocupações “em 

alta”?

“O que a nossa solução faz de diferente: Analisa os perfis dos trabalhadores 
cadastrados, considera as ocupações com tendência de baixa(ex: nossa persona), 

oferece o serviço com o conteúdo de habilidades e capacitações (elaborado a partir de 
parâmetros econômicos setoriais e da análise da frequência das vagas ofertadas)



Base de dados SINE

• https://sineaberto.economia.gov.br/dadosAbertos.html
• Dados abertos – Trabalhadores cadastrados (separados por estado)
• Ocupação Código  e Ocupação Descrição

https://sineaberto.economia.gov.br/dadosAbertos.html


Ocupações em “alta” – indicadores 
econômicos
• Base de dados do Ministério do Trabalho (PDET) e Fecomercio com 

informações de desempenho setoriais e tendências, correlacionado 
com as categorias de ocupação de trabalho CBO, modelagem de 
vagas em alta demanda.



Estudo IPEA

Relação negativa entre a classificação de zonas de trabalho e a probabilidade de
Automação.

zona de trabalho 1: ocupações que requerem pouca preparação;
Base de dados, unificação e ajuste das zonas de trabalho do O*NET com a RAIS para cada CBO;



Base de dados SINE

• Trabalhadores cadastrados com Ocupação que apresenta alta 
propensão à automação e de preferência tendência de retração de 
demanda.

• Sugestão do serviço “Emprega Turbo”, que disponibiliza conteúdo 
com informações sobre habilidades e oportunidades/parcerias de 
capacitação, baseado nas vagas com alta demanda com o uso da base 
de



Posto de Probabilidades de Automação (LAMFO/UNB -
Laboratório de Aprendizado de Máquina em Finanças e 
Organizações)
• Quadrantes por probabilidade de automação e taxa de crescimento.

1ª prioridade

2ª prioridade



Posto de Probabilidades de Automação (LAMFO/UNB -
Laboratório de Aprendizado de Máquina em Finanças e 
Organizações)
• Probabilidade:
100%



Posto de Probabilidades de Automação (LAMFO/UNB -
Laboratório de Aprendizado de Máquina em Finanças e 
Organizações)
• Probabilidade:
99%



• https://sineaberto.economia.gov.br/dadosAbertos.html
• http://pdet.mte.gov.br/microdados-rais-e-caged 
• https://lamfo.shinyapps.io/automacao/
• Na era das máquinas, o emprego é de quem? estimação da 

probabilidade de automação de ocupações no brasil, IPEA, Rio de 
Janeiro, Março/2019.

• Apresentação CAGED – Dez2019

https://sineaberto.economia.gov.br/dadosAbertos.html
https://lamfo.shinyapps.io/automacao/
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