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Note

Usuário entra na plataforma Coneti e 
consegue visualizar, através de gráficos, 
profissões que estão em "alta"  e as que 
estão em "baixa" .  

Note

Usuário também pode clicar no gráfico 
da  profissão de interesse e saber mais 
sobre aquela profissão (como a 
descrição do tipo de trabalho e 
habilidades principais).

Note

Nessa tela ele tem acesso a um catálogo 
de ferramentas para desenvolvimento 
profissional das habilidades 
requisitadas por aquela profissão 
selecionada. Ao clicar em uma das 
opções, o  usuário é  direcionado a um 
parceiro da plataforma onde pode 
começar seu desenvolvimento 
profissional. 

Arquitetura da plataforma

IBGE Caged Parceiros

 Dados sobre profissões: 

Os dados sobre o desligamento e entrada de trabalhadores 
nas profissões são extraidos do banco de dados da IBGE e 
Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados)

Dados das ferramentas de desenvolvimento:

Os dados das opcões das ferramentas de desenvolvimento 
s?o providenciados pelas platafromas parceiras como 
parte do contrato de parceiros da Coneti

Modelo de negócio

Coneti

Desafio/Problema

Coneti é uma platafroma que informa trabalhadores sobre o mercado de trabalho e 
conecta eles aos recursos e ferramentas de desenvolvimento profissional que maximizam 
suas chances de emprego. 

Solução

Parceiros que oferecem serviços e recursos para desenvolvimento profissional 
pagam para serem divulgados na plataforma Coneti um valor fixo por mês e mais um 
valor fixo por pessoa captada pela Coneti.
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Estrutura

12,2%

Taxa de desemprego no 
Brasil em março de 2020

1,2 milhões

de pessoas perderam emprego 
no primeiro trimestre de 2020

Fonte: IBGE

Impacto do coronavirus no desemprego no Brasil:

Como reinserir essas pessoas que perderam o emprego de volta ao mercado de trabalho?
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