
Estágio & Mercado 
de Trabalho

Lucas Alves Duarte



Mercado de trabalho no Brasil: um comparativo 
2018 x 2019

▪ Mais de 13 milhões de desempregados;

▪ Ano de instabilidade política e financeira;

▪ Redução de crédito aos consumidores;

▪ Redução no consumo e na oferta de

empregos, fazendo com que as empresas

enxugassem seu quadro de funcionários.

▪ Nova estrutura de governo e novas expectativas;

▪ Economistas dizem ser um bom ano para

a economia, o que se reflete automaticamente no

mercado de trabalho;

▪ Tendência na redução da taxa de desemprego;

▪ Mercado de trabalho cada vez mais competitivo.

2018 2019
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COMO SE PREPARAR??

▪ É preciso ser proativo e investir antes nas competências e

habilidades necessárias;

▪ A graduação é um ponto de partida, mas que passa longe da

linha de chegada;

▪ Procure por cursos de extensão e opções de ensino a distância

(EaD), mas também observe oportunidades de pós-graduação,

como especialização, MBA e mestrado;

▪ Faça um planejamento de carreira para atingir seus objetivos;

▪ Pesquise as tendências de mercado e analise se você se encaixa

em alguma delas:

Exemplo: Em 2019, cargos nas áreas de tecnologia, marketing e finanças

devem seguir fortes, segundo a consultoria de recrutamento PageGroup

Brasil.

https://fia.com.br/blog/ensino-a-distancia/
https://fia.com.br/blog/mba-especializacao-mestrado/
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Atitudes para fortalecer sua vida no estágio e na 

carreira profissional
revista você s/a e época

￮ Seja parte da solução e não do problema;

￮ Pegue leve com o gestor e aprenda com ele;

￮ Não se precipite, aja com maturidade;

￮ Exercite o bom humor;

￮ Torne a leitura um hábito;

￮ Não tenha uma vida sedentária;

￮ Alimente o seu networking;

￮ Aprenda algo novo todos os dias;

￮ Administre seu tempo, seja produtivo.
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Acessando o site do CIEE....

www.ciee.org.br

http://www.ciee.org.br/
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Visa orientar estudantes sobre quais idiomas são estratégicos para a vida

profissional, quais são opções viáveis para agregar novos aprendizados e também da

importância de habilidades socioemocionais, como criatividade e inteligência

emocional, no momento de ingressar no mundo do trabalho.



Want big impact?
USE BIG IMAGE
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USE CHARTS TO EXPLAIN 
YOUR IDEAS
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AND TABLES TO COMPARE 
DATA

A B C

Yellow 10 20 7

Blue 30 15 10

Orange 5 24 16
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Obrigado!
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Contato: 3003-2433
www.ciee.org.br

Siga o CIEE nas redes sociais:

http://www.ciee.org.br/

