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Imerso em sucessivas crises ao longo dos últimos anos, o Brasil tem acumulado desafios e 

obstáculos para retomar uma trajetória consistente de crescimento econômico e, com isso, ampliar 

as oportunidades de negócio e de geração de trabalho e renda. Entre esses desafios, destaca-se o da 

ampliação da produtividade, ou, em outras palavras, da capacidade de nosso sistema produtivo ampliar 

seu produto mediante a mesma quantidade de trabalhadores e o mesmo estoque real de capital.

A produtividade do trabalho permanece semiestagnada no país desde a década de 1980. 
Entre 1981 e 2020, o crescimento médio anual ficou entre 0,3% (se considerada a métrica de produti-

vidade por pessoal ocupado) e 0,9% (se considerada a métrica de produtividade por hora trabalhada).

Introdução

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA, 
COMPETITIVIDADE E DESENVOLVIMENTO:
UMA AGENDA PARA O BRASIL1 

Gráfico 01: Evolução da produtividade por pessoal ocupado e por horas trabalhadas (Brasil)

Obs.: Número índice (1981=100)
Fonte: Observatório da Produtividade Régis Bonelli (IBRE/FGV), com base em dados das 
Contas Nacionais, Pnad e Pnad Contínua. Disponível em: <https://ibre.fgv.br/sites/ibre.fgv.br/
files arquivos/u65/relatorio_anual_pt_-_final.pdf>. Acesso em: 08/07/2021.

1   Texto elaborado pelos consultores Adriana Fontes, Gustavo Morelli e Sérgio Britto, da consultoria Macroplan®, empresa parceira do 
MBC na ampliação da competitividade do Brasil por meio da potencialização e qualificação da educação profissional técnica.

https://www.macroplan.com.br/
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Quando adotamos uma perspectiva comparada, torna-se possível compreender, em 

maior nível de profundidade, a dimensão de nosso desafio. A produtividade do trabalho 
no Brasil se encontra em patamares ainda bastante inferiores não apenas àqueles obser-

vados entre as economias mais desenvolvidas (G7) ou entre os chamados “Tigres Asiáticos”, 

mas também em relação a diversos países em desenvolvimento.

Na comparação com os demais membros dos BRICS, por exemplo, nosso nível de produ-

tividade em 2021 só foi superior ao da Índia e da China. Entretanto, entre 1985 e 2015, antes 

da crise econômica que se instalou mais recentemente no Brasil, esses países viram sua 

produtividade crescer a ritmos consideravelmente mais acelerados que o nosso (5,2% a.a. 

no caso chinês e 4,9% a.a. no caso indiano, contra 1,0% a.a. no Brasil). Mantida essa dispari-

dade, esses dois países também ultrapassarão nosso nível de produtividade nos próximos 

anos, trazendo dificuldades adicionais para o nosso posicionamento competitivo no mundo.

Embora haja influência de questões relacionadas à própria estrutura produtiva dos 

países, o diferencial de produtividade do Brasil em relação aos países mais produtivos está 

fortemente associado aos baixos níveis de produtividade nos diversos setores. O Banco 

Mundial apontou para o fato de que, entre meados da década de 1990 e 2015, o crescimento 

da economia brasileira foi impulsionado, principalmente, por fatores demográficos, como o 

aumento da oferta de mão de obra, ao passo que foram observados ganhos bastante tímidos 

em termos de produtividade.
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Gráfico 02: Produtividade do trabalho por hora trabalhada, 2021 (US$ PPP de 2020)

Fonte: The Conference Board Total Economy Database. Disponível em: <https://conference-
board.org/>. Acesso em: 08/07/2021.

https://documents1.worldbank.org/curated/en/203811520404312395/pdf/123969-WP-PUBLIC-PORTUGUESE-P162670-EmpregoeCrescimentoAAgendadaProdutividade.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/203811520404312395/pdf/123969-WP-PUBLIC-PORTUGUESE-P162670-EmpregoeCrescimentoAAgendadaProdutividade.pdf
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Essa estratégia só foi possível, entretanto, por conta de uma conjuntura bastante espe-
cífica, que dificilmente se repetirá, na medida em que a chamada “janela de oportunidade 
demográfica”, período em que a população economicamente ativa é maior que a soma de 
todos os jovens e adultos, já começou a se fechar. Nas próximas décadas, o país passará por 
uma nova fase da transição demográfica caracterizada, por um lado, pelo envelhecimento 
da população e, por outro, pela redução da força de trabalho, trazendo dificuldades adicio-
nais ao crescimento econômico, o qual passará a depender, cada vez mais, de ganhos reais 
de produtividade.

A essas questões específicas da conjuntura brasileira somam-se as tendências referentes 
ao cenário internacional. Destacam-se, neste caso, as profundas transformações pelas quais 
a economia mundial tem passado ao longo dos últimos anos e que tendem a se aprofundar 
no futuro próximo. Entre elas estão a descentralização e globalização das cadeias produtivas; 
a aceleração e intensificação do caráter disruptivo dos ciclos de inovação tecnológica; a digi-
talização da economia; a incorporação de tecnologias avançadas, como inteligência artificial, 
robótica, internet das coisas (IoT) e computação em nuvem, às atividades e aos processos 
industriais (“indústria 4.0”); a disseminação da “aprendizagem de máquina” (machine learning, 
em inglês) com a subsequente automação de processos produtivos e de tarefas ocupacionais; 
e, mais recentemente, a acelerada transição rumo à chamada ‘economia do conhecimento’.

Essas tendências, hoje já consolidadas, trazem desafios adicionais às economias nacio-
nais, na medida em que a ampliação (ou mesmo manutenção) dos níveis de bem-estar 
dependerá do grau de sucesso que cada sociedade terá para encontrar saídas e constituir 
novos mecanismos e arranjos institucionais capazes de ampliar sua resiliência frente a um 
ambiente em que os fatores produtores de vantagem competitiva se transformarão 
de forma contínua e progressiva.

Nessas circunstâncias, uma agenda renovada de desenvolvimento econômico e social 
compatível com as transformações e desafios contemporâneos deverá ter a qualificação do 
capital humano como eixo fundamental de promoção da competitividade em nível 
sistêmico, uma vez que que fatores geradores de vantagem competitiva relevantes para o 
século XXI, entre eles a inovação tecnológica, encontram na própria qualificação do trabalho 
uma condição necessária (ainda que não suficiente) para emergirem e, progressivamente, 
se renovarem2 .

A chave para o progresso econômico e o desenvolvimento social estará cada vez mais 
assentada na capacidade de cada sociedade produzir consensos capazes de sustentar, ao 
longo dos anos, um esforço contínuo de fortalecimento e renovação de determinadas 
competências, capacidades, conhecimentos, práticas e valores aderentes às trans-
formações da economia mundial.

2    Há uma longa tradição acadêmica que enfatiza a relevância do capital humano para explicar os diferenciais de competitividade, 
tanto no âmbito dos estudos organizacionais (ver Peter F. Drucker, “A organização do futuro: como preparar hoje as empresas de 
amanhã”, de 1997) quanto dos estudos econômicos (ver, por exemplo: Gary S. Becker, “Human Capital”, de  1964; e Theodore W. 
Schultz, “The Role of Education and Human Capital in Economic Development”, 1993, além dos proponentes da chamada “teoria do 
crescimento endógeno”, dentre os quais destacam-se Paul M. Romer, “Endogenous Technological Change”, de 1990, Robert E. Lucas 
Jr., “On the Mechanics of Economic Development”, de 1988 e Xavier Sala-i-Martin & Robert J. Barro “Economic Growth”, de 1995).

https://www.ecodebate.com.br/2018/09/14/a-janela-de-oportunidade-demografica-comecou-a-se-fechar-mais-cedo-no-brasil-artigo-de-jose-eustaquio-diniz-alves/
https://mercadopopular.org/economia/brasil-ameaca-invisivel/
https://mercadopopular.org/economia/brasil-ameaca-invisivel/
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Especialmente no que diz respeito à aceleração dos ciclos tecnológicos, organizações 
como o Fórum Econômico Mundial têm destacado que as transformações na conjuntura inter-

nacional exigirão dos países uma capacidade adaptativa crescente, especialmente no 
que diz respeito às suas vocações e talentos (“talent adaptability”). Num contexto em que 
o processo de destruição criativa tende a se acelerar de maneira significativa, a promoção 
da competitividade sistêmica será cada vez mais condicionada pelo grau de sucesso de polí-
ticas e iniciativas orientadas ao aumento da capacidade da força de trabalho se adaptarem 
às sucessivas transformações nos processos de geração de valor.

Entretanto, limitações nas habilidades da força de trabalho, assim como os riscos 
relacionados ao alto peso dos encargos trabalhistas e da alta judicialização do mercado de 
trabalho no Brasil, têm limitado fortemente a capacidade do país de reduzir os diferenciais 
de competitividade com relação às economias mais avançadas. Estudo recente, desenvolvido 

pelo Ministério da Economia em parceria com o Movimento Brasil Competitivo (MBC) para 

avaliar o peso do chamado “Custo Brasil”, aponta o pilar de capital humano como o que 
representa maior gap do Brasil na comparação com a média da OCDE, gerando um custo 

adicional de cerca de R$ 280 bilhões ao ano para o setor produtivo brasileiro. Desse total, 
44% (ou R$ 123 bilhões a.a.) se referem especificamente às limitações nas habili-
dades da força de trabalho.

A respeito da qualificação da mão de obra e da preparação para a transição rumo à 
economia do conhecimento, em 2021, o “Centro de Competitividade Mundial” publicou um 
estudo, denominado World Talent Ranking, que tem como objetivo avaliar a capacidade de 
cada país em desenvolver, atrair e reter profissionais altamente qualificados, de modo a favo-
recer a qualificação de seu capital humano e o acúmulo de competências identificadas como 
necessárias para o fortalecimento da competitividade e a sustentabilidade do processo de 
criação de valor no longo prazo, tendo em vista as demandas atuais e futuras da economia 
mundial.

Mais uma vez, a comparação internacional não nos é favorável. Esse relatório coloca o 
Brasil na 60ª posição, num total de 64 países avaliados. O país fica atrás de todos os países 
que compõem os BRICS (Rússia, Índia, China e África do Sul), assim como de quase todos os 
países latino-americanos avaliados na pesquisa (Chile, Argentina, Colômbia e México), com 
exceção do Peru e da Venezuela. 

Nesse contexto, ganham relevância reformas e políticas educacionais que, no longo 
prazo, direcionem a oferta de mão de obra para segmentos caracterizados por maior 
demanda por trabalho qualificado, favorecendo tanto a redução da desigualdade como 
a elevação dos níveis de produtividade e, consequentemente, a reinserção do país numa 

trajetória de crescimento sustentado.

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
https://www.sindipecas.org.br/sindinews/2021/MBC_SEPEC-Metodologia_das_estimativas_completa_vf_MBC.pdf
https://www.imd.org/globalassets/wcc/docs/release-2019/talent/imd_world_talent_ranking.pdf
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A Educação Profissional Técnica no Brasil 

Evidências recentes têm dado destaque especial para a qualificação voltada diretamente 

para o mercado de trabalho, através de diferentes modalidades referentes à Educação 
Profissional Técnica (EPT). Um estudo elaborado com base nos dados da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (PNAD) aponta que o ensino técnico de nível médio tem conduzido 
à diferenciação no mercado de trabalho e, consequentemente, a ganhos salariais 
em termos reais para os egressos do sistema. Jovens que cursaram o ensino técnico têm 

rendimento no mercado de trabalho superior aos jovens que frequentaram o ensino médio 

regular, mesmo controlando pelas características pessoais. Além disso, há evidências de que 

o retorno para a sociedade compensa os custos dos investimentos em cursos técnicos ou 

profissionalizantes. 

Ainda que o Brasil tenha, de fato, empreendido esforços ao longo das últimas décadas 

para melhor estruturar e expandir suas redes de EPT, até o presente momento essas iniciativas 

têm sido insuficientes para alterar de maneira significativa o cenário geral da modalidade no 

país, conforme demonstrado nos gráficos 03 e 04, a seguir.
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Gráfico 03: Panorama e evolução histórica das matrículas em EPT de nível médio no Brasil

Obs.: Foram contabilizadas as matrículas na educação profissional técnica de nível 
médio, considerando as modalidades integrada, concomitante e suplementar. Não estão 
contabilizadas, nesses totais, as matrículas em cursos técnicos de nível médio integrado à EJA.
Fonte: Censo Escolar.

https://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2018/09/Efeitos-Educacao-Profissional-Pronatec-Salarios.pdf
https://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2018/09/Efeitos-Educacao-Profissional-Pronatec-Salarios.pdf
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/465877/noticia.htm?sequence=1
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Gráfico 04: Evolução do ensino técnico “simultâneo” vs. ensino médio “tradicional”

* Para chegar aos totais de matrículas no ensino médio aqui apresentados, é necessário: 1) 
subtrair do total EJA nível médio as matrículas de FIC integrado e curso técnico integrado; e 
2) somar o total de matrículas do ensino médio propedêutico (i.e., ensino médio “tradicional”, 
não associado nem ao “ensino médio normal/magistério”, nem a “cursos técnicos integrados 
ao EM”) com o resultado da etapa anterior.
** Considerando ensino integrado “regular” + cursos técnicos de nível médio integrados à 
EJA + concomitante.
Obs. 01: De modo a demonstrar a distância entre os alunos matriculados no ensino regular 
(ou EJA) e aqueles que, de alguma forma, frequentam cursos técnicos de nível médio de 
modo simultâneo (seja em escolas integradas, seja em unidades/matrículas distintas, 
integrando, assim, a modalidade “concomitante”), não foram incluídas, nesse cálculo, as 
matrículas na modalidade “subsequente”.
Obs. 02: Por contabilizar o EJA e o PROEJA, os valores de 2019 não batem com a soma de 
concomitante e integrado do gráfico 03.
Fonte: Censo Escolar.

A despeito do potencial representado pela EPT e de sua sintonia com relação aos 
rumos da economia mundial, quando comparado a outros países, o Brasil permanece 
atrasado no que diz respeito à promoção do acesso à educação profissional técnica. 
Conforme o gráfico 5, apenas 8,6% dos formandos no ensino médio estavam matriculados 

em cursos técnicos ou profissionais em 2019, segunda pior performance dentre os 33 países 

avaliados pela OCDE no relatório Education at a Glance.

Esse descompasso com relação à tendência mundial permanece mesmo quando 
nos comparamos exclusivamente com os países em desenvolvimento avaliados pela 
OCDE. Nessa comparação, o país permanece ocupando a última posição, atrás da Costa Rica, 

Colômbia, Chile, México e Turquia, conforme apresentado no gráfico a seguir. Ademais, ao 

contrário de países como Espanha e Noruega, o Brasil não evoluiu positivamente no indi-

cador no passado recente, permanecendo estagnado em termos de participação da EPT nos 

formandos do ensino médio entre 2016 e 2019.

http://bit.do/EducationAtGlance2020
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Gráfico 05: “Percentual de formados no ensino médio com ensino técnico−profissionalizante 

Fonte: OCDE. Education at Glance, 2018, p. 38 & OCDE. Education at Glance, 2020, p. 35 
(Thematic/SDG Indicator 4.3.3, “Participation of 15-24 year-olds in vocational education 
and training”). Disponíveis em: 2018: <http://bit.do/EducationAtGlance2018>. e <https://doi.
org/10.1787/888933801506>. 2020: <http://bit.do/EducationAtGlance2020> e <https://doi.
org/10.1787/888934161748>. Acesso em: 08/07/2021.

Essa falha em garantir acesso à qualificação técnica e profissional em patamares mais 

elevados ajuda a explicar um aparente paradoxo: num país em que o desemprego aberto 

atinge recordes históricos (próximo de 11% da população economicamente ativa, e 23% dos 

jovens 18 a 24 anos, segundo dados da PNAD-C/IBGE para o 4o Trimestre de 2021), empresá-

rios que querem ampliar seu potencial de produção e reduzir a ociosidade instalada têm 

tido dificuldades para encontrar mão de obra qualificada. O chamado “apagão de mão de 
obra qualificada” tem afetado tanto áreas tradicionais da indústria quanto áreas mais afeitas 

à “economia do conhecimento”, como é o caso da chamada “ciência de dados”. Segundo esti-

mativas da CNI, apenas considerando o setor industrial, faltarão 300 mil profissionais nos 

próximos dois anos.

Frente ao potencial da Educação Profissional Técnica e às necessidades do país na área 

da qualificação de seu capital humano, a grande questão que fica é: por que, apesar do 
desemprego alto, da falta de mão de obra qualificada e das evidências de que EPT 
facilita inserção no mercado de trabalho, amplia o potencial de geração de renda e 
promove a competitividade sistêmica do país, nós não temos conseguido seguir o 
exemplo de outros países para fazer esse tema ganhar a relevância e a centralidade 
necessárias? 

https://www.poder360.com.br/economia/desemprego-atinge-298-dos-jovens-no-brasil-diz-ibge/
https://oglobo.globo.com/economia/apagao-de-mao-de-obra-desemprego-recorde-mas-empresas-nao-encontram-pessoal-qualificado-1-25089222
https://oglobo.globo.com/economia/apagao-de-mao-de-obra-desemprego-recorde-mas-empresas-nao-encontram-pessoal-qualificado-1-25089222
https://oglobo.globo.com/economia/mesmo-com-desemprego-recorde-empresas-tem-dificuldades-de-contratar-pessoal-de-nivel-tecnico-na-industria-faltam-300-mil-25089674
https://oglobo.globo.com/economia/mesmo-com-desemprego-recorde-empresas-tem-dificuldades-de-contratar-pessoal-de-nivel-tecnico-na-industria-faltam-300-mil-25089674
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Desafios e Oportunidades da Educação 
Profissional Técnica no Brasil

A alteração do panorama da Educação Profissional Técnica no Brasil dependerá da capa-

cidade do país de construir mecanismos e desenvolver estratégias orientadas à superação de 

um conjunto diverso de fatores que têm limitado o potencial de crescimento e da relevância 

da EPT para qualificação do capital humano e ampliação da produtividade do trabalho.

Por outro lado, há também um conjunto de potencialidades que, se bem aproveitadas, 

podem garantir maior centralidade da educação profissional técnica no âmbito de uma 

estratégia renovada de desenvolvimento e de promoção da competitividade sistêmica do 

país, considerando as vocações e potencialidades encontradas em cada uma de suas regiões. 

Entre os principais desafios e oportunidades encontradas no país, destacam-se cinco, sinte-

tizados na figura a seguir:

Figura 01: Desafios e Oportunidades da Educação Profissional Técnica no Brasil

Fonte: Elaboração Macroplan, Prospectiva, Estratégia e Gestão.



9EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA, COMPETITIVIDADE E DESENVOLVIMENTO: UMA AGENDA PARA O BRASIL

1. A valorização da Educação Profissional Técnica como 
alternativa efetiva de qualificação profissional e inserção 
competitiva no mercado de trabalho:

 » Perdurou, por muito tempo, um estigma negativo com relação à educação profissional 

técnica, que costumava ser percebida como um tipo de formação inferior e objeto 

de política pública direcionada às camadas sociais mais desfavorecidas, que encon-

travam nesse tipo de formação uma alternativa para fugir da pobreza.

 » No Brasil, esforços já têm sido empreendidos no sentido de romper com essa estig-

matização da modalidade, porém ainda há amplo caminho a ser percorrido. Exemplo 

disso é o fato de que, apesar de 77,6% dos jovens que participaram de uma pesquisa 

conduzida pelo Todos pela Educação (em 2017) considerarem como importante a 

inclusão de matérias dirigidas à formação profissional, técnica e aconselhamento 

no currículo, 58,7% deles dizem que o ensino técnico se torna menos interessante 

como alternativa, na medida em que o mesmo “é menos valorizado no mercado de 

trabalho que a faculdade” ou veem a EPT como apenas “uma alternativa para quem 

não deseja fazer uma faculdade”.

 » Ademais, especialmente na modalidade integrada3 , é comum que os alunos façam 

do ensino técnico de nível médio uma espécie de “trampolim”, uma vez que veem a 

EPT quase que como um curso preparatório para o posterior ingresso em carreiras 

universitárias.

2. A questão dos itinerários formativos e da educação por 
competências no contexto da reforma do Ensino Médio:

 » Os casos de sucesso, em âmbito internacional, têm em comum a organização dos 

itinerários formativos de ensino médio em duas grandes vertentes, uma voltada 

à preparação acadêmica dos alunos e focada na promoção da reflexão crítica, da 

capacidade analítica e de determinadas competências transversais, pessoais e 

interpessoais, e uma segunda, voltada à preparação vocacional, à qualificação para 

o mundo do trabalho e à inserção produtiva dos alunos.

3   Modalidade na qual o aluno cursa o ensino regular e o profissional ao mesmo tempo.

http://periodicos.cfs.ifmt.edu.br/periodicos/index.php/rpd/article/view/67
http://periodicos.cfs.ifmt.edu.br/periodicos/index.php/rpd/article/view/67
https://www.todospelaeducacao.org.br/_uploads/_posts/131.pdf
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 » No Brasil, a Lei 13415/2017 alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

e estabeleceu uma mudança na estrutura do ensino médio, definindo uma nova 

organização curricular, abrindo espaço para a integração do ensino médio “tradi-

cional” com itinerários formativos voltados à formação profissional e técnica e ao 

estudo aprofundado de determinada área específica do conhecimento, o que amplia 

de modo significativo o espaço para expansão da EPT nas modalidades “integrada” 

e “concomitante”.

 » No que diz respeito à orientação ao processo de organização e estruturação dos 

itinerários por parte das redes escolares de EPT, o desafio representa, ao mesmo 

tempo, uma oportunidade, visto que há espaço para instituição de mecanismos 

de coordenação e de governança capazes de incentivar a formação de itinerários 

alinhados não apenas às necessidades correntes de cada localidade, mas também 

com relação aos potenciais e às tendências futuras da economia, tendo em vista a 

consolidação da transição rumo à economia do conhecimento.

 » Como se sabe, nesse “novo mundo”, ao mesmo tempo que a competitividade sistê-

mica das economias estará cada vez mais vinculada ao desenvolvimento de capital 

humano, a empregabilidade dos indivíduos será crescentemente condicionada 

pelo seu domínio e fluência em competências transversais com conteúdo analítico, 

complementadas por competências técnicas com conteúdo interativo e cognitivo 

não rotineiro. 

3. A necessidade de adequação da oferta às demandas 
empresariais, vocações e potencialidades regionais e 
locais:

 » A qualificação da mão de obra é um elemento-chave de qualquer estratégia de 

desenvolvimento. Entretanto, para se inserir numa estratégia de potencialização 

de determinadas vocações é necessário que a oferta de cursos técnicos e profissio-

nalizantes seja direcionada às necessidades atuais e potenciais daquela localidade, 

mediante um processo de mapeamento da demanda que envolva os empresários, 

empresas e entidades representativas locais, além da própria juventude. E que esse 

processo seja conduzido com base nas melhores técnicas e práticas de levantamento 

quantitativo e qualitativo existentes.
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 » Segundo os dados do suplemento especial da PNAD de 2014, 40,3% das pessoas que 

concluíram curso profissional técnico de nível médio nunca trabalharam na área de 

formação do curso. Esse percentual reforça a necessidade de conexão dos cursos 

com o perfil das vagas disponíveis no mercado (em termos de conhecimentos, habi-

lidades e competências).

 » Ademais, estudos têm indicado que os problemas relacionados à escassez (ou “apagão”) 

de mão de obra qualificada poderiam ser não apenas uma questão relativa à quanti-

dade e à qualidade dos cursos, mas também ao perfil. Nesse caso, o “mismatch” entre 

a oferta e a demanda de trabalho ajudaria a explicar a carência de trabalhadores 

que tem sido apontada por várias organizações em relação a diferentes segmentos 

e setores produtivos.

 » A agenda de qualificação e direcionamento da oferta a determinadas potencialidades, 

vocações e demandas locais tem ganhado ainda mais relevância no contexto atual, 

no qual o sentimento de desalento tem se alastrado entre os mais jovens. Segundo 

estudo da FGV Social, quase metade dos jovens entre 15 e 29 anos (47%) se cansou do 

Brasil e quer se mudar para o exterior. Essa deterioração das expectativas dos jovens 

com relação ao futuro tem respaldo nos dados objetivos mais recentes. Entre 2014 

e 2019, os jovens foram o grupo etário que teve as maiores perdas em termos da 

renda do trabalho (-9,1% entre 18 e 29 anos), ao passo que cresceu a taxa de jovens 

desalentados4  (de 2,2% para 5,9%), e a proporção de jovens que não trabalham, não 

procuram trabalho e não estudam (“nem-nem-nem”) permaneceu em patamares 

elevados, chegando a 14,2% em 2019, segundo dados da PNAD-C. Estudos indicam 

que a situação se deteriorou ainda mais com a pandemia da COVID-195.

 » Sobretudo nesse contexto, a Educação Profissional Técnica se fortalece enquanto 

alternativa para reverter as expectativas, ampliar os incentivos ao estudo, dotar a 

juventude de expectativas melhores com relação ao seu futuro e, com isso, contribuir 

com a redução dos índices de evasão escolar, a qual traz consequências significativas 

para a sociedade, inclusive em termos de acúmulo de capital humano, tendo em 

vista que fragiliza o potencial dos jovens em termos de suas capacidades cognitivas 

e do desenvolvimento de habilidades e competências socioemocionais e relacionais.

4   As taxas de desalento se referem aos contingentes populacionais que estão fora da força de trabalho. Isto é, pessoas que gostariam 
de trabalhar e estariam disponíveis, porém não procuraram trabalho por acharem que não encontrariam. Por terem desistido de 
procurar, ficam fora das taxas oficiais de desemprego/”desocupação”.
5   Segundo pesquisa realizada em abril de 2021, 61% dos jovens (de 15 a 29 anos) apontam ter sofrido com ansiedade como resultado 
direto ou indireto da pandemia, 68% apontam estar (parcial ou totalmente) dependentes financeiramente, num contexto em que 
46% deles reportam ter visto sua renda familiar diminuir desde o início da pandemia (março/2020).

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/ba70866b33529452cfed9ae6de0d6e41.pdf
http://arquivos.portaldaindustria.com.br/app/conteudo_24/2013/08/29/409/20130829160916182383i.pdf
https://istoe.com.br/o-desencanto-da-juventude/
https://istoe.com.br/o-desencanto-da-juventude/
https://atlasdasjuventudes.com.br/jovens-populacao-e-percepcoes/juventudes-educacao-e-trabalho/
https://atlasdasjuventudes.com.br/jovens-populacao-e-percepcoes/juventudes-educacao-e-trabalho/
http://gesta.org.br/wp-content/uploads/2017/09/Politicas-Publicas-para-reducao-do-abandono-e-evasao-escolar-de-jovens.pdf
http://gesta.org.br/wp-content/uploads/2017/09/Politicas-Publicas-para-reducao-do-abandono-e-evasao-escolar-de-jovens.pdf
https://mk0atlasdasjuve5w21n.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2021/06/JuventudesEPandemia2_Relatorio_Nacional_20210607.pdf
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4. Ausência de sistemáticas e padrões de avaliação:

 » Ainda que a expansão das matrículas e, consequentemente, da cobertura da rede de 

educação profissional técnica já seja, em si mesmo, um grande desafio, essa expansão 

é uma condição insuficiente do ponto de vista da potencialização da competitividade 

do Brasil e da retomada de uma trajetória sustentada de crescimento econômico.

 » Estudos recentes têm demonstrado que os ganhos em termos de escolaridade (“anos 

de estudo”) que o país tem acumulado, especialmente desde a década de 1990, não 

têm reverberado em acréscimo na produtividade do trabalho.

 » Em parte, essa desconexão entre os ganhos de escolaridade e a evolução da produtivi-

dade, que vai na contramão de experiências internacionais, como a sul-coreana, é 

explicada por nossos problemas de infraestrutura e pelos entraves institucionais 

relacionados, por exemplo, à necessidade de simplificação de nosso sistema tribu-

tário e aos nossos marcos regulatórios em geral, os quais condicionam o nosso perfil 

econômico e reduzem a exposição de nossa economia à competição, limitando, 

consequentemente, nosso potencial de inovação tecnológica.

 » Porém, parte importante do problema passa também pela qualidade da educação, 

aí incluída a do ensino profissional técnico. Um desafio para os próximos anos será, 

portanto, combinar ganhos de escala e ampliação da oferta de EPT com acréscimos 

efetivos em termos de qualidade no que diz respeito à proficiência, empregabilidade 

e ao impacto sobre a renda dos egressos.

 » Para tanto, será fundamental que o país consiga estruturar sistemas de avaliação, 

sem os quais não será possível encetar um processo de qualificação dos cursos ofer-

tados. Hoje são rarefeitas as experiências consolidadas de redes de EPT que tenham 

processos sistematizados nessa área6 , ao mesmo tempo que ainda carecemos de 

diretrizes, sistemáticas e padrões gerais, que possam guiar os esforços das institui-

ções de ensino, a exemplo do esforço que foi dispendido pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) para a qualificação do IDEB 

como ferramenta de avaliação e de melhoria contínua da educação básica.

6   Entre os exemplos que podem ser citados, um dos destaques é o sistema de avaliação contínua (SISAC) adotado pelo SENAI Ala-
goas através de uma ferramenta que permite aos professores dos cursos do SENAI a realização de um acompanhamento ‘em tempo 
real’ do desempenho dos alunos de forma individual e por turma, identificando os pontos fracos existentes. Ela permite também o 
entendimento, pelo professor, dos gaps de conhecimento e dos fatores que motivam os erros e acertos dos alunos nas avaliações. 

https://infograficos.estadao.com.br/focas/planeje-sua-vida/anos-a-mais-de-estudo-nao-aumentam-produtividade-brasileira
https://valor.globo.com/opiniao/coluna/educacao-sem-produtividade.ghtml
https://valor.globo.com/opiniao/coluna/educacao-sem-produtividade.ghtml
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 » Nesse contexto, torna-se difícil separar as iniciativas bem-sucedidas daquelas que 

têm sido pouco eficazes em sua capacidade de contribuir de maneira significativa 

para a geração de renda e o desenvolvimento de oportunidades de negócio e para 

a competitividade das empresas.

 » Também se torna mais difícil a identificação objetiva, por parte de cada rede, de suas 

debilidades e de pontos de melhoria que, se endereçados, poderiam qualificar a 

oferta, seja através da melhoria contínua das grades e dos conteúdos curriculares, 

seja no que diz respeito à gestão escolar e à atração do interesse dos jovens para 

as oportunidades representadas pela modalidade.

5. Integração da EPT com a estratégia de 
desenvolvimento e com as políticas de inclusão
produtiva e combate à pobreza:

 » No que diz respeito à redução da pobreza e da vulnerabilidade social, há um amplo 

potencial ainda a ser explorado no que diz respeito à institucionalização de inicia-

tivas de formação profissional (seja no nível básico7 , técnico8  ou tecnológico9 ) como 

“portas de saída” para programas de transferência de renda, seja no nível federal 

(notadamente através da vinculação ao Programa Bolsa Família – PBF10 ), seja no 

nível subnacional (mediante vinculação aos programas estaduais e municipais de 

assistência social e transferência condicionada e/ou “renda básica”).

 » Também ganha destaque, nesse ponto, o espaço existente para criação de meca-

nismos de articulação entre governos (com suas políticas), empresários (com suas 

demandas), instituições de ensino (com suas ofertas) e jovens (com suas expectativas), 

dentro de uma estratégia de desenvolvimento com forte componente local e regional. 

A sustentação das trajetórias de crescimento e desenvolvimento depende, como visto 

anteriormente, da formação, qualificação e acumulação de capital humano. Entre-

tanto, para atuar nesse sentido é necessário que o próprio processo de formação 

e as políticas para a EPT se vinculem à estratégia de potencialização das vocações 

identificadas e de afirmação de determinadas vantagens competitivas, respeitando 

as especificidades de cada território.

7   Cursos de qualificação profissional voltados a pessoas com diferentes níveis de instrução, conhecidos como cursos de formação 
inicial e continuada (FIC).
8   Educação profissional voltada aos estudantes de Ensino Médio (ou pessoas com E.M. completo).
9   Cursos destinados à formação superior, em nível de graduação (“tecnólogos”).
10   Em 2022, programa foi reformulado e atualmente é representado pelo Auxílio Brasil.
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Frente a esses desafios e a essas oportunidades, uma questão central se impõe: o que 
pode ser feito para que o Brasil se alinhe à experiência consolidada e avance de maneira 

significativa na expansão e qualificação de suas redes de educação profissional técnica? E 

que papel pode ser exercido por uma organização da sociedade civil, como o MBC, 
para apoiar o avanço dessa estratégia?

Ao longo dos últimos anos, o Brasil tem visto redes se formarem e se consolidarem no 

âmbito da promoção dos investimentos e da qualificação da gestão educacional, em sentido 

amplo. Organizações e movimentos como o Todos pela Educação, a Fundação Bradesco, a 

Fundação Lemann, a Fundação Telefônica Vivo e os institutos Ayrton Senna, Unibanco, Itaú 

Educação e Trabalho, Natura, Profissão Docente e Gesto, entre outros, têm atuado fortemente 

em temas relacionados à educação, com foco na melhoria da qualidade da educação básica.

No que diz respeito a uma atuação focada na EPT, especificamente, os movimentos da 

sociedade civil ainda são recentes e carecem de abrangência e articulação. Nesse campo, 

as entidades patronais representativas de setores/segmentos específicos, que também são 

ofertantes de educação profissional, como a Confederação Nacional da Indústria/SENAI, a 

Confederação do Comércio/SENAC e a Confederação da Agricultura/SENAR e o SEBRAE, são 

os atores com atuação mais ampla e longeva.

Nós, do Movimento Brasil Competitivo (MBC), entendemos que, para que o país consiga 

gerar efeitos duradouros em termos do seu capital humano, as agendas da qualificação da 

educação básica e da expansão e potencialização da Educação Profissional Técnica demandam 

atuação concomitante e sinérgica. Sem a melhoria da educação básica, as iniciativas voltadas 

à EPT não serão suficientes para reduzir os nossos diferenciais de competitividade e fechar 

o nosso gap com relação às economias mais avançadas.

Entretanto, nós percebemos também que existe uma enorme e urgente demanda por 

um salto de desempenho – quantidade e qualidade – na área da qualificação voltada ao 

mercado de trabalho. 

Por uma Agenda para a Educação 
Profissional Técnica
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Meta de expansão das matrículas 
no ensino profissional técnico 
de nível médio

 A participação das matrículas do profissional técnico de nível médio, quando tratamos 
das modalidades integrada, concomitante, e do Normal/Magistério teve um avanço de 5 p.p. 
na última década (2010-2021). Em 2010, havia 7,4% das matrículas no ensino médio nessas 
modalidades, passando para 12,5%, em 2020, de acordo com os dados do Censo Escolar. Se 
esse ritmo de crescimento se mantiver até 2030, esse indicador não deverá chegar a 1/5 das 
matrículas de ensino médio. Para que o país apresente avanços significativos, vai ser preciso 
um esforço muito maior na ampliação da EPT.

 O Plano Nacional de Educação prevê que, até 2024, as matrículas devam ultrapassar a 
marca de 5 milhões, considerando também as modalidades do ensino técnico subsequente 
e integrado ao EJA do EM. Levando em conta um crescimento equivalente nas modalidades 
integrada, concomitante e Normal/Magistério, em 2024 o Brasil deveria alcançar cerca de 
34% na participação dessas modalidades sobre o ensino médio regular. Meta irreal, consi-
derando a evolução recente. Mantida essa velocidade, em 2030 o indicador alcançaria mais 
de 60% de penetração.

 De modo a haver uma meta mais compatível com a tendência recente, porém, acele-
rando a velocidade de crescimento, este movimento propõe como meta o país alcançar o 
patamar de 40% de participação das matrículas do ensino médio técnico no total de matrí-
culas no Ensino Médio Regular em 2030.

Participação das matrículas do ensino médio técnico concomitante, integrado e 

Normal/Magistério no total de matrículas no Ensino Médio Regular
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Para que esse salto de desempenho seja concretizado é necessária a promoção de 

iniciativas interinstitucionais que articulem empresários, entidades e instituições em torno 

da agenda de fortalecimento da EPT. Por isso, defendemos a criação de um movimento 
de valorização da educação profissional técnica que seja capaz de articular conhe-
cimentos e iniciativas orientadas à expansão e à qualificação das redes de EPT no 
Brasil.

Ainda há, portanto, um caminho a ser percorrido para que as linhas de ação específicas 

sejam devidamente detalhadas. Entretanto, os debates e as formulações desse GT irão se 

desenvolver a partir de um conjunto de cinco eixos de atuação estratégica nos quais, acredi-

tamos, reside um grande potencial de impacto, em termos da potencialização da educação 

técnico-profissional no país. São eles:

 » Valorização da Educação Profissional Técnica. A valorização da EPT passa pela 

minoração e, em certo sentido, reversão de uma cultura de traços elitistas11 , que 

percebe a EPT como uma alternativa qualitativamente inferior às carreiras univer-

sitárias ou, no máximo, um “trampolim” para melhor rendimento nos vestibulares 

e acesso aos cursos superiores. De fato, é necessário estruturar “rotas” e oferecer 

possibilidades de continuidade nos estudos em nível superior para os que assim 

desejarem, inclusive por meio do estabelecimento de parcerias entre as redes de 

EPT de nível médio e as redes de ensino superior que oferecem cursos de educação 

profissional em nível “tecnológico” (os chamados “tecnólogos”). Entretanto, faz-se 

necessário, concomitantemente, afirmar no imaginário coletivo a ideia da educação 

profissional (aí incluído o ensino profissional técnico de nível médio) como alternativa 

efetiva de qualificação profissional para inserção competitiva no mercado de trabalho, 

conforme acontece em outros países. Nessa frente há, também, amplo espaço para 

reposicionar e ressignificar a EPT junto ao próprio setor produtivo mediante a valo-

rização das capacidades, habilidades e competências que diferenciam os egressos 

da educação profissional técnica no mercado de trabalho e, consequentemente, de 

seu potencial em termos de agregação e valor aos processos produtivos e/ou aos 

modelos de negócio das empresas.

 » Melhoria da capacidade de diagnóstico e reflexão estratégica, para adequar 
a oferta de EPT às demandas do setor produtivo. Como visto, a vinculação da 

EPT a estratégias de desenvolvimento depende da capacidade de o conjunto de 

instituições e atores envolvidos no ecossistema promoverem uma maior focalização 

das ofertas das redes de Educação Profissional Técnica aos interesses dos jovens 

11   A respeito desse elitismo, recomenda-se o livro de Simon Schwartzman (Educação média profissional no Brasil: situação e camin-
hos, de 2016, a partir da página 162)
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que residem no território e às demandas do empresariado local, tendo em vista a 

ativação de determinadas potencialidades e vocações12. Assim sendo, há espaço 

para organização de um esforço de promoção de maior aproximação e articulação 

entre as instituições de ensino e os seus principais stakeholders: empresários, enti-

dades representativas, empresas e a juventude, de modo a adequar os itinerários 

e grades curriculares aos interesses e demandas desses grupos sociais. No que diz 

respeito à aproximação com o mundo empresarial, ganha relevância, também, a 

concentração de esforços em prol da elevação da empregabilidade dos egressos. A 

experiência internacional demonstra que o potencial de sucesso de uma experiência 

de EPT cresce à medida que se estreitam os laços de colaboração entre as escolas e 

o setor produtivo no desenho e implementação de programas de estágio (internship, 

em inglês), aprendizagem prática (apprenticeship) e de políticas de primeiro emprego 

em empresas de pequeno, médio e grande porte da economia local/regional13.

 » Fomento à maior participação do setor privado na oferta de EPT. A valorização 

da Educação Profissional Técnica junto aos jovens é, de fato, uma condição neces-

sária à alavancagem dessa modalidade no Brasil, na medida em que, como visto, 

a estigmatização e desvalorização da modalidade reduz o potencial de demanda 

pelos cursos ofertados. No entanto, para que o fortalecimento e a expansão da EPT 

possam ser efetivamente viabilizados, será necessário, também, que se promova uma 

forte mobilização em prol da ampliação da atuação do setor privado como ofertante 

de cursos de EPT. Nessa frente, será necessário que se empreendam esforços de 

comunicação, mobilização e de articulação entre os diversos stakeholders (incluindo, 

entre outros, as empresas ofertantes e o setor público federal, estadual e municipal) 

para criar um ambiente de negócios favorável e atrativo à expansão da oferta, por 

parte das entidades privadas.

12   Nesse aspecto já há iniciativas pontuais sendo desenvolvidas no Brasil. Entre elas, destaca-se a do Governo do Estado do Piauí, que 
recentemente repensou a estrutura de seu programa de EPT a partir de um diagnóstico situacional que cotejou as demandas e poten-
cialidades regionais com a oferta existente (saiba mais sobre o programa aqui e aqui). Em outros estados, como Paraná, a Federação 
das Indústrias (FIEP) tem liderado esse processo, através de projetos focados na identificação de “setores portadores de futuro” e na 
definição de “rotas estratégicas para a indústria”, estruturadas a partir de uma melhor compreensão das necessidades da indústria e de 
uma reorientação completa da atuação das instituições do sistema S junto ao seu público-alvo. Saiba mais sobre essa experiência aqui.
13   A maior aproximação entre as redes e o setor privado também pode ser promovida mediante a criação de “bancos de talen-
tos”, por parte das instituições de EPT, a partir dos quais os empresários locais podem buscar profissionais de acordo com o perfil 
desejado. No caso do SENAI/Ceará, por exemplo, foi implantado um sistema único de certificação digital que não apenas agiliza os 
processos relativos à emissão de certificados e diplomas, como também evita fraudes e permite a configuração, no mesmo sistema, 
de um repositório de currículos que podem ser buscados pelas empresas locais, facilitando os seus processos seletivos, por um lado, e 
incentivando a empregabilidade dos egressos, por outro. Essa iniciativa também já tem sido avançada em outras localidades, como é 
o caso do SENAI/Alagoas. Saiba mais sobre essas práticas aqui e aqui.

https://www.pi.gov.br/noticias/educacao-tecnica-e-profissional-avanca-no-piaui/
http://www.seplan.pi.gov.br/noticia.php?id=404
http://www.fiepr.org.br/observatorios/roadmaps/
https://www1.sfiec.org.br/fiec-noticias/search/110799/certificacao-de-diploma-digital-do-senai-ceara-e-um-dos-melhores-do-pais
http://bancodeprofissionais.al.senai.br:84/
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 » Governança em rede e cooperação multi-institucional. Estruturar redes de 

colaboração e articulação interinstitucional, aproximar empresas e empresários 

demandantes de mão de obra qualificada dos ofertantes de EPT e instituir fóruns 

adequados à troca de experiências por parte das entidades (públicas, privadas, do 

terceiro setor ou do sistema S). Essa maior articulação será fundamental para permitir 

e incentivar o intercâmbio das percepções com relação aos rumos da modalidade, 

bem como para o desenvolvimento de programas e projetos em parceria (programas 

de estágio, políticas de primeiro emprego, bolsas de estudos em cursos de nível 

médio e tecnólogos, desenvolvimento de cursos e/ou atualização de currículos em 

linha com as demandas identificadas em cada território etc.). Ademais, há também 

um grande potencial a ser explorado no que diz respeito à maior aproximação e 

articulação entre os governos, o setor empresarial e as instituições de ensino para 

promover a maior vinculação entre a estratégia de desenvolvimento e as políticas e 

iniciativas de preparação e qualificação do capital humano através da EPT.

 » Identificação e disseminação de boas práticas com base em evidências.  
Há no Brasil um amplo espaço a ser explorado no que diz respeito à instituição de 

ferramentas, plataformas e ambientes propícios ao mapeamento e à disseminação 

de boas práticas, tanto do ponto de vista das ofertas e das políticas educacionais 

e de desenvolvimento econômico e social quanto das experiências de maior apro-

ximação entre as instituições de ensino, o empresariado, os alunos e as empresas. 

Ganha destaque, aqui, a sistematização de bancos/repositórios de iniciativas, polí-

ticas, experiências e programas com eficácia comprovada (com base em evidências), 

facilitando o processo de disseminação de boas práticas por parte das organizações 

inseridas no ecossistema da educação profissional técnica, sejam elas públicas, 

privadas, do terceiro setor ou do sistema S.

Sobre o MBC
O Movimento Brasil Competitivo é uma organização da sociedade civil, criada em 2001, 

com o objetivo de contribuir para o aumento da competitividade brasileira. Há 20 anos, 

trabalha para disseminar conceitos e soluções de governança e gestão pública, ampliar 

as bases para a transformação digital, combater o Custo Brasil, além de contribuir para a 

melhoria da qualidade da educação brasileira. Com expertise única em parcerias público-pri-

vadas, desenvolve projetos para a resolução de problemas nacionais mobilizando os diversos 

atores da sociedade. Já realizou projetos em mais de 50 governos estaduais, prefeituras e 

ministérios, impactando cerca de 140 milhões de pessoas.


