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Na plataforma, também é possível encontrar diversos cursos gratuitos,
oferecidos em parceria com empresas de renome no mercado, como
Microsoft e Humus.
Parceiros em destaque:

GESTÃO E OPERAÇÃO SUSTENTÁVEIS

Por meio de cursos preparatórios, possibilitamos que nosso aluno se
prepare para os exames de certificação internacional nas línguas inglesa
e espanhola, como TOEFL, IELTS, Cambridge e DELE. Nossa equipe de
professores está constantemente em busca de capacitação profissional
e modernização dos métodos e técnicas de ensino de língua estrangeira,
para que o aluno esteja preparado para as exigências do mercado de
trabalho e consiga sonhar mais alto, sem limitar-se às fronteiras do nosso
país. Afinal, nos sonhos não cabem limites.

Empregabilidade
GRI G4-EC8

Além dos cursos oferecidos na plataforma Cursos Livres,
nossos alunos têm a oportunidade de aprofundarem
seus conhecimentos nos cursos de extensão presenciais
oferecidos pelas nossas unidades de ensino. São 230
cursos disponíveis em diversas áreas de conhecimento,
tais como Branding e Identidade Corporativa, Gestão
Ambiental e Certificação ISO 14000, Preparatório
para Certificação CPA 10 – ANBID, Educação Especial
Inclusiva, Tecnologias Interativas Aplicadas à Educação,
Solidworks, Nutrição Esportiva, Biossegurança,
Mobilização Neural, Manejo de Ensilagem de Forrageiras
e Extensão em Agropecuária.
Também oferecemos aos nossos alunos a possibilidade
de expandirem seus horizontes por meio do
conhecimento de uma língua estrangeira. No Centro de
Idiomas das nossas unidades presenciais, oferecemos
cursos de inglês, italiano, espanhol, alemão, mandarim,
francês e português para concursos públicos. Em 2017,
contamos com um total de 1.666 alunos em nosso
Centro de Idiomas.

A evolução dos nossos alunos no mercado de trabalho é um dos principais
indicadores que demonstram a transformação que realizamos em sua
vida. Em 2017, nosso diploma representou para o aluno formado um
aumento médio de 95% em sua renda.

Aumento da renda por área de conhecimento
Kroton

95%

Engenharia Civil

80%

CST

82%

Ciências Sociais
e Aplicadas
Ciências Humanas
Ciências Exatas
Ciências Agrárias
Ciências Biológicas

98%
102%
111%
133%
162%

Saúde

198%
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Na Kroton, temos a preocupação de que o aluno conquiste seu sonho por completo. Não esperamos que ele apenas conclua o ensino superior e se
especialize, mas que também ingresse e evolua no mercado de trabalho. Isso porque estamos conscientes do impacto que um novo bom emprego
pode ter na vida de nossos alunos, em suas famílias e comunidades.

Histórias de sucesso do Canal Conecta
“Fiz o cadastro no Conecta e em três dias
recebi três propostas diferentes.”

“Estava parado há um ano, então decidi
estudar e conheci o Canal Conecta.”

Paullyne Yamanaka

Pedro Amaral

Decidiu estudar engenharia florestal, mas não se
identificou com o curso e mudou para gastronomia.
Procurando um trabalho, ela entrou no Canal Conecta
e se deparou com três oportunidades, decidindo
por uma vaga de confeiteira. Hoje, deseja ter uma
experiência internacional e fazer pós-graduação.

Após concluir o ensino médio, trabalhou com assessórios de
motos até que ficou desempregado por um ano. Foi quando
decidiu fazer faculdade. Conheceu o Canal Conecta através
de um consultor de carreira, soube da oportunidade de
estágio em um banco, aplicou à vaga e foi contratado. Um
ano depois recebeu a proposta de ser efetivado.

Confeiteira gastronômica

“Eu sempre sonhei em
trabalhar nessa empresa.”

Agente de Microcrédito

“Foi a realização de um
desejo profissional.”

Noemi Martins

Anderson da Rocha

Noemi é casada e tem uma filha de 2 anos. Ela tem
curso técnico em química e estuda engenharia de
produção. Em 2016 conheceu o Canal Conecta, no
mesmo dia aplicou para uma vaga e em três dias fez o
processo seletivo e foi contratada.

Sempre frequentou escolas públicas e sonhava com a
carreira em finanças. Em 2015 ficou sabendo do Canal
Conecta e aplicou para uma oportunidade em um grande
banco. Foi chamado ao processo seletivo e aprovado. Depois
de três meses estagiando foi efetivado e teve um aumento
de 160% em sua renda.

Analista Química

Representante Comercial
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Por isso, registramos nosso compromisso
com a empregabilidade em uma Política
de Empregabilidade e Acompanhamento
de Egressos. Entre seus objetivos está
inserir os alunos e ex-alunos no mercado
de trabalho, acompanhar a evolução
profissional dos egressos e atender aos
requisitos de qualificação profissional
demandados pelo mercado.
Como principal ferramenta para a
execução dessa Política, desenvolvemos
o Canal Conecta, um portal de
empregabilidade, totalmente gratuito,
que aproxima alunos em busca de
oportunidades no mercado de trabalho
e empresas que estejam com vagas
abertas. Ele funciona por meio de um
mecanismo de inteligência artificial que
indica aos alunos cadastrados quais são
as oportunidades que mais se adequam
ao seu perfil e, para as empresas, quais
são os candidatos mais aderentes às suas
necessidades.

TRANSFORME O SEU FUTURO

GESTÃO E OPERAÇÃO SUSTENTÁVEIS

Entre as parcerias que desenvolvemos no Canal Conecta, temos empresas de atuação local e nacional,
de diversos setores. Parte delas são procuradas para participar do projeto por constarem como
“empresas dos sonhos” dos alunos, enquanto outras nos buscam para atender às suas necessidades
de qualificação.
“A inovação é uma busca constante que promove o desenvolvimento dos indivíduos, da empresa e da
sociedade. Pensando nessa inovação e na capacitação de quem está ingressando no mercado de trabalho, o
Canal Conecta e a Natura fizeram uma parceria para tornar o aluno um empreendedor digital e começar no
mercado de trabalho com o pé direito. Obrigado ao Canal Conecta por nos ajudar a promover a proximidade
das pessoas com as ideias transformadoras e manter a qualidade dessas relações.” Equipe Rede Natura.
Em 2017, apesar de o Brasil ter apresentando altos índices de desemprego, o Canal Conecta passou por
um forte crescimento, batendo recordes no número de alunos cadastrados, empresas parceiras e vagas
oferecidas.

A ferramenta também é uma forma de
garantir a continuidade de nossas ações
de empregabilidade após a formação dos
alunos, uma vez que eles permanecem
ativos ou podem se cadastrar na
plataforma após a conclusão do curso,
caso ainda não o tenham feito. Confira
o portal Canal Conecta em: http://www.
canalconecta.com.br/
RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE KROTON / 2017

45

INTRODUÇÃO

A KROTON

TRANSFORME O SEU FUTURO

GESTÃO E OPERAÇÃO SUSTENTÁVEIS

Resultados do
• Mais de 302 mil alunos ativos

• Um aluno contratado a cada três entrevistas

• Vagas em mais de 500 cidades

•
•

• 11 mil empresas parceiras, entre elas:

•
•

• Novas funcionalidades do Canal Conecta em 2017

Aplicativo com geolocalização

Compartilhamento de vagas com colegas

• Mais de 87 mil vagas publicadas

Entrevista virtual na plataforma
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+81%

302

GESTÃO E OPERAÇÃO SUSTENTÁVEIS

Vagas (milhares)
+135%
37

167

2016

Empresas
(milhares)

87

2016

2017
11
+197%

Perfil das novas
contratações:

87%

3,7
2016

2017

Benefícios do Canal Conecta para os alunos

Benefícios do Canal Conecta para as empresas

• Vagas compatíveis ao interesse do aluno;
• Acesso às empresas de interesse;
• Autoconhecimento pelo teste
comportamental;
• Canal no Youtube com dicas e entrevistas;
• Banco de dados dos concursos públicos;
• App Mobile disponível na Play Store com
geolocalização;
• Conhecimento e entendimento das
competências valorizadas pelo mercado; e
• Conteúdo e dicas de gestão de carreira.

• Base de dados de candidatos com currículos
atualizados;
• Infográficos, vídeos e notícias para Gestão de
Pessoas e Gestão de Carreira;
• Comparação entre as competências do
candidato e as competências da vaga;
• Ranking dos candidatos mais adequados ao
perfil da vaga, levando em conta a análise das
competências comportamentais, o currículo, a
geolocalização e as preferências indicadas; e
• Gratuito.

8%
5%

2017

Mudaram de emprego e
aumentaram sua renda
Estavam desempregados e
conseguiram seu primeiro
emprego
Mudaram de trabalho com
redução salarial para
trabalhar na área de atuação

Além
do
Canal
Conecta
também
desenvolvemos feiras de empregabilidade
em nossas unidades no início de cada ano.
O objetivo da feira é ajudar no contato entre
os alunos e as empresas locais, promovendo
palestras e oficinas de currículos e
estimulando o uso do Canal Conecta. Por ser
aberto ao público, o evento também engaja
e apoia a empregabilidade da comunidade
local. Todos os anos, a comunidade local
frequenta a feira em busca de oportunidades
de emprego, atividades de empregabilidade
e para conhecer melhor as possibilidades de
qualificação profissional que são oferecidas
gratuitamente nas nossas IES.
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