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CENÁRIO DO MERCADO DE TRABALHO

 Mercado super aquecido até 2013

 Em 2014, o número de demissões foi maior

do que o de contratações (Federação

Nacional de Engenheiros)

 Há perspectiva de melhora em 2018 e os

engenheiros precisam estar preparados para

ingressarem no mercado de trabalho

 Qualificação

Fonte: Gráfico da reportagem exibida pelo 

jornal Bom dia Brasil | Rede Globo de televisão



É PRECISO SE CONHECER PARA SE PREPARAR

Trainee

Ambiente 
desafiador

Relação 
com as 
pessoas

Dinamismo

Pesquisa e 
publicação 

em 
congresso

Estágio em 
projeto 

estrutural

Estudos 
para 

concurso 
público

Estágio em 
área 

comercial

Seleção de 
mestrado

Meu ano de 2016: Até a definição:



A NECESSIDADE DE UMA META

– Por favor, poderia me dizer que caminho devo tomar aqui? – Perguntou Alice.

– Depende muito do lugar aonde você quer chegar – disse o Gato.

– Pode ser qualquer um – respondeu Alice.

– Então não importa que caminho vai tomar – observou o Gato.

– Desde que eu chegue a algum lugar – acrescentou Alice à guisa de explicação.

– Ah, se andar bastante – disse o Gato – com certeza vai chegar.

Lewis Carrol

Alice no País das Maravilhas



E AGORA? QUAIS AS OPÇÕES?

Domino o conhecimento 
necessário para ir direto para o 

mercado de trabalho?

Tenho capital para investir 
em um negócio próprio?

Autônomo

Não tenho capital para 
investir em um negócio 

próprio?

Sociedade e 
empreendedorismo

Tenho um perfil especialista e 
gostaria de me aprofundar em uma 

área específica

Mestrado acadêmico ou 
profissionalizante e 

Especialização

Pré requisitos e 
disponibilidade de 

tempo

Procuro estabilidade e uma rotina 
menos agressiva

Concurso público
Foco e 

disponibilidade de 
tempo

Gosto de gestão e procuro uma 
oportunidade de aprofundar meus 

conhecimentos na prática
Programa de trainee

Pré requisitos e 
disponibilidade de 

tempo



NÃO PERCA AS OPORTUNIDADES!



NÃO BASTA TER O DIPLOMA

 Gestão de projetos/processos

 Gestão de pessoas

 Custos e entender da economia

 Mentalidade enxuta/TPS

 Idioma

 Excel, MS Project, Revit e Sketch-up

 Participação em grupos da Universidade

 Estágios

Solução de 
problemas

Econômica Otimizada
Foco na 

sociedade
Eficiência



LEMBRE-SE

 A faculdade lhe dará conhecimento teórico, não o prático.

 Seja humilde para buscar aprendizado mesmo depois de formado, atualização é

fundamental.

 Saiba lidar, convencer, se comunicar e se fazer entender com pessoas de todos os

níveis sociais e em setores públicos.

 Saiba que suas notas na Universidade (por si só) não refletirão sua competência

na vida profissional



OU SEJA...

Meta

Preparação

Ataque

Resultado



OBRIGADA!

MARIANA RODAS FERREIRA DE ALMEIDA

MARIANA.ALMEIDA@VLI-LOGISTICA.COM.BR


