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T

echnical and vocational education and training (TVET) é uma categoria abrangente que se
refere a vários modelos de ensino técnico e educação profissional e que, nos últimos anos,
tem sido uma aposta de diversos governos para desenvolver o capital humano nacional
e superar questões econômicas e sociais. Frequentemente, programas de TVET são associados
a uma melhor aquisição de habilidades necessárias para o mercado de trabalho, um aumento da
empregabilidade dos jovens ao mesmo, melhores salários, diminuição nas taxas de desemprego.
Além de grande potencial na redução de pobreza por terem como alvo uma população vulnerável
e com baixa instrução. Essa questão é relevante especialmente em países de baixa e média renda,
onde uma parcela significativa da força de trabalho é composta por trabalhadores com baixos níveis
de escolaridade formal.
Esta síntese apresenta evidências empíricas sobre dez programas de TVET em 9 países distintos
(tabela 1), com desenhos diferentes que encaixamos em três grandes formatos de implementação:
cursos de qualificação profissional, programas de aprendizagem, e programas de ensino médio
técnico ou profissionalizante. Seu objetivo é contribuir para avaliar o impacto de programas em seus
diversos desenhos ao redor do mundo com o objetivo de determinar os formatos que podem ser
melhor adaptados às diferentes realidades brasileiras.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES
• Os efeitos agregados escondem bastante heterogeneidade por gênero.
• Poucos estudos encontraram efeitos significativos para homens.
• Embora variem bastante em termos de magnitude, os efeitos significativos
encontrados para mulheres em renda e emprego tendem a ser maiores
do que para os homens.
• Poucos estudos que avaliam programas de aprendizagem olham para
efeitos na renda.
• Ainda existem poucas evidências para efeitos no nível educacional de
participantes, tanto em relação a conclusão do ensino médio quanto
a entrada e conclusão do ensino superior, mas estudos atuais indicam
efeitos potencialmente positivos.

Cursos de qualificação profissional têm como objetivo principal proporcionar treinamento a uma
população específica, muitas vezes desempregada, para aumentar oportunidades de emprego através
de cursos de curta-duração. Esse formato se assemelha mais, no Brasil, aos cursos de formação inicial
e continuada (FIC) ou qualificação profissional, contemplados pelo Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), programa federal de ampla escala criado em 2011, gerando
mais de 7,2 milhões de matrículas até 2014 (Almeida, Amaral & de Felicio, 2016).
Programas de aprendizagem, por outro lado, são desenhos de TVET em que jovens atuam
como aprendizes, sendo a maior parte de seu treinamento de caráter prático, através de estágios
estruturados com determinadas empresas. Dependendo do desenho do programa, o jovem aprendiz
pode também contar com uma formação teórica complementar em um curso profissionalizante.
Esse modelo é amplamente adotado em países como Alemanha, Áustria e Suíça, onde é o principal
formato de TVET disponibilizado. No Brasil, esse modelo se dá a partir da Lei da Aprendizagem de
2000, que regulamenta os programas de jovem aprendiz.
Mais recentemente, a literatura de TVET tem evoluído para avaliar a eficácia dos programas de
educação técnica de nível médio em comparação com programas tradicionais de ensino médio.
Embora o desenho varie bastante, esse tipo de programa tem como foco alunos que ainda estão
cursando e não concluíram o ensino médio e tem um forte componente de ensino vocacional com
maior duração. Com o Novotec, a rede estadual de São Paulo busca ampliar a oferta desse formato
de TVET.
Tabela 1: Descrição dos programas avaliados

Estrutura
Nome do programa/
instituição

País

Público-alvo

Tempo de duração

Referência
Categoria de
intervenção

Referências

Pratham/SATYA

Índia

Mulheres de baixa
renda entre 18 e 39
anos na periferia de
Nova Déli

Até 10 horas semanais
durante 6 meses

Qualificação profissional

Maitra & Mani (2017)

Programa Juventud
y Empleo

República Dominicana

Jovens de baixa renda
entre 16 e 29 anos,
desempregados ou
em subempregos
sem conclusão do
ensino médio

Aproximadamente 4
meses

Qualificação profissional

Acevedo et al (2020),
Ibarrarán et al (2019)

Jóvenes en Acción

Colômbia

Jovens de baixa renda
entre 18 e 25 anos,
desempregados

Aproximadamente 6
meses

Qualificação profissional

Attanasio et al. (2017),
Kugler et al. (2020)

Nepal Employment
Fund

Nepal

Adultos e jovens de
baixa renda entre 16
e 35 anos, com
menos de 10 anos
de educação formal

4 semanas a 3 meses

Qualificação profissional

Chakravarty et al.
(2019)

Bono Trabajador
Activo

Chile

Trabalhadores de baixa
renda com emprego
formal ou recém-desempregados formais

Entre 80 e 140 horas,
média de 2 meses

Qualificação profissional

Novella et al. (2017)

Deeltijds BeroepsSecundair Onderwijs
(DBSO) e Leertijd

Bélgica

Jovens a partir de 16
anos matriculados no
ensino médio

Entre 80 e 140 horas,
média de Até 2 anos
2 meses

Aprendizagem

Neyt, Verhaest & Baert
(2020)

Strucno osposobljavanje
bez zasnivanja radnog
odnosa (SOR)

Croácia

Principalmente jovens
entre 18 e 29 anos
com pouca
experiência de
trabalho

Em média até 1 ano

Aprendizagem

Tomić & Zilic (2019)

Programa Jovem
Aprendiz

Brasil

Jovens entre 14 e
24 anos que tenham
concluído o ensino
médio ou estejam
matriculados em uma
instituição de ensino

Até 2 anos

Aprendizagem

Corseuil, Foguel &
Gonzaga (2019)

Pronatec: BolsaFormação Estudante

Brasil

Estudantes matriculados ou que já concluíram o Ensino Médio
na rede pública

800 a 1200 horas

Ensino médio técnico
ou profissionalizante

Camargo et al. (2021)

Empowerment and Livelihoods for Adolescents
(ELA) - BRAC Uganda

Uganda

Meninas entre
14 e 20 anos

2 anos

Ensino médio técnico
ou profissionalizante

Bandiera et al. (2020)

Emprego
Como o objetivo principal de grande parte dos programas de TVET é desenvolver habilidades adequadas para o mercado de trabalho, promovendo um maior alinhamento entre o que é ensinado e as
necessidades dos empregadores, é de se esperar que programas bem-sucedidos ajudem a diminuir
o desemprego entre seus participantes. As figuras abaixo apresentam as evidências encontradas em
relação ao efeito de programas de TVET nas taxas de emprego para mulheres (Figura 1), homens (Figura 2) e programas de aprendizagem no geral (Figura 3).
Figura 1: Impacto de cursos de qualificação profissional e ensino médio técnico ou profissionalizante sobre empregabilidade
de mulheres (em pontos percentuais).

Fonte: Elaboração própria a partir dos estudos levantados.
Notas: Os efeitos reportados vêm de diferentes medidas que os estudos usam para estimar os efeitos para empregabilidade. PRONATEC (a): probabilidade de
estarem empregadas após conclusão do programa; PRONATEC (b): probabilidade de estarem formalmente empregadas após conclusão do programa; Pratham/
SATYA (a): probabilidade de estarem empregadas 6 meses após o fim do programa; Pratham/SATYA (b): probabilidade de estarem empregadas 18 meses após
o fim do programa; PJE [Acevedo et al., 2020] (a): probabilidade de estarem empregadas 12 meses após o fim do programa; PJE [Acevedo et al., 2020] (b): probabilidade de estarem empregadas 3.5 anos após o fim do programa; PJE [Ibarrarán et al., 2019] (a): probabilidade de estarem empregadas 6 anos após o fim
do programa; PJE [Ibarrarán et al., 2019] (b): probabilidade de estarem formalmente empregadas 6 anos após o fim do programa (apenas para as mulheres da

capital do país); Nepal Employment Fund (a): probabilidade de estarem empregadas 12 meses após início do programa; Nepal Employment Fund (b): probabilidade de estarem empregadas fora do setor agrícola nesse mesmo período; Jóvenes en Acción [Attanasio et al., 2017]: probabilidade de estarem formalmente
empregadas 5 anos após o fim do programa; Jóvenes en Acción [Kugler et al., 2020] (a): probabilidade de estarem formalmente empregadas 1 ano após início
do programa; Jóvenes en Acción [Kugler et al., 2020] (b): probabilidade de estarem formalmente empregadas de 3 a 8 anos após início do programa; ELA-BRAC
(a): probabilidade de estarem participando de qualquer atividade de geração de renda 2 anos após o início do programa; ELA-BRAC (b): probabilidade de estarem participando de qualquer atividade de geração de renda 4 anos após o início do programa; Bono Trabajador Activo: probabilidade de estarem formalmente
empregadas 5 anos após o início do programa.

Como pode-se notar pela figura, o impacto dos programas sobre a empregabilidade das mulheres
tende a ser positivo, com uma média de aproximadamente 8,7 pontos percentuais ganhos através do
programa, embora o tamanho do efeito possa chegar a até 35,4 no caso do Pronatec. Metade dos
efeitos encontrados foram entre 6 e 9 pontos percentuais. Com poucos programas na categoria de
ensino médio técnico ou profissionalizante, não foi possível identificar fortes tendências para a categoria. No entanto, os efeitos dos programas de qualificação profissional parecem ser menores mas
mais consistentes.
Em relação à duração dos efeitos, os estudos aqui levantados demonstram resultados mistos. Nos
programas Juventud y Empleo (PJE) e Empowerment and Livelihoods for Adolescents (ELA-BRAC), os
efeitos se dissipam no médio-prazo, caindo de 6,7 e 6,8 pontos percentuais até 1 ano após o fim do
programa para 0 e 4,9, respectivamente, entre 2 e 4 anos depois. Já no Pratham/SATYA e Jóvenes
en Acción, o oposto ocorre. No primeiro, o efeito 18 meses após fim do programa é de 8,1 pontos
percentuais comparado a 6 pontos percentuais apenas 6 meses após o fim; no segundo, o aumento
é mais modesto, de 6,4 pontos percentuais aproximadamente 6 meses após o fim do programa para
7 pontos percentuais até 8 anos.
Figura 2: Impacto de cursos de qualificação profissional e ensino médio técnico ou profissionalizante sobre empregabilidade
de homens (em pontos percentuais).

Fonte: Elaboração própria a partir dos estudos levantados.
Notas: Os efeitos reportados vêm de diferentes medidas que os estudos usam para estimar os efeitos para empregabilidade. PRONATEC (a): probabilidade de
estarem empregados após conclusão do programa; PRONATEC (b): probabilidade de estarem formalmente empregados após conclusão do programa; PJE
[Acevedo et al., 2020] (a): probabilidade de estarem empregados 12 meses após o fim do programa; PJE [Acevedo et al., 2020] (b): probabilidade de estarem
empregados 3.5 anos após o fim do programa; PJE [Ibarrarán et al., 2019] (a): probabilidade de estarem empregados 6 anos após o fim do programa; PJE
[Ibarrarán et al., 2019] (b): probabilidade de estarem formalmente empregados 6 anos após o fim do programa; Nepal Employment Fund (a): probabilidade de
estarem empregados 12 meses após início do programa; Nepal Employment Fund (b): probabilidade de estarem empregados fora do setor agrícola nesse
mesmo período; Jóvenes en Acción [Attanasio et al., 2017]: probabilidade de estarem formalmente empregados 5 anos após o fim do programa; Jóvenes en
Acción [Kugler et al., 2020] (a): probabilidade de estarem formalmente empregados 1 ano após início do programa; Jóvenes en Acción [Kugler et al., 2020] (b):
probabilidade de estarem formalmente empregados de 3 a 8 anos após início do programa; Bono Trabajador Activo: probabilidade de estarem formalmente
empregados 5 anos após o início do programa.

Já o impacto dos programas sobre a empregabilidade dos homens é mais variado: metade dos
efeitos encontrados foram nulos estatisticamente, e os significativos foram tanto positivos quanto
negativos. Em um dos estudos do Programa Juventud y Empleo (PJE) (Acevedo et al., 2020), o programa diminuiu em 11,3 pontos percentuais a probabilidade de seus participantes homens estarem
empregados 1 ano depois. Esse efeito tornou-se nulo no médio-prazo, embora no Bono Trabajador
Activo também tenha se encontrado um impacto de -2,8 pontos percentuais em emprego formal
quase 5 anos após seu fim. Os impactos positivos encontrados também foram de menor magnitude
quando comparados aos efeitos femininos, chegando a, no máximo, quase 8 pontos percentuais na
probabilidade de estarem formalmente empregados 6 anos após o PJE (Ibarrarán et al., 2019). Todos
os efeitos positivos encontrados foram em relação ao trabalho formal.
Figura 3: Impacto de programas de aprendizagem sobre empregabilidade (em %).

Fonte: Elaboração própria a partir dos estudos levantados.
Notas: Os efeitos reportados vêm de diferentes medidas que os estudos usam para estimar os efeitos para empregabilidade. SOR: probabilidade de estarem
empregados após reforma; Leertijd (a): probabilidade de estarem empregados 3 meses após conclusão do programa; Leertijd (b): probabilidade de estarem
empregados 1 a 5 anos após conclusão do programa; Jovem Aprendiz (a): probabilidade de estarem formalmente empregados 2 a 3 anos após conclusão do
programa; Jovem Aprendiz (b): probabilidade de estarem formalmente empregados 4 a 5 anos após conclusão do programa; DBSO (a): probabilidade de estarem empregados 3 meses após conclusão do programa; DBSO (b): probabilidade de estarem empregados 1 a 5 anos após conclusão do programa.

O impacto no emprego dos programas de aprendizagem, especificamente, parece depender bastante de seu desenho. O programa Jovem Aprendiz tem efeitos positivos modestos mas duradouros
até 5 anos após sua conclusão (entre 7% e 8%, aproximadamente), enquanto o modelo de Leertijd
tem um impacto de maior magnitude no curto prazo (29,7%) mas que se torna nulo entre 1 e 5 anos
depois.

Renda
Assim como é de se esperar efeitos positivos nas taxas de emprego, os participantes de programas de TVET devem sair mais qualificados, ou pelo menos possuir habilidades mais desejáveis pelo
mercado de trabalho, e, consequentemente, ter um aumento em suas rendas. A Figura 4 sintetiza as
evidências encontradas para o efeito na renda dos participantes.
Figura 4: Impacto de programas de TVET sobre renda (em %).

Fonte: Elaboração própria a partir dos estudos levantados.
Notas: Os efeitos reportados vêm de diferentes medidas que os estudos usam para estimar os efeitos para renda. ELA-BRAC (a): despesas no último mês como
aproximação para renda 2 anos após o início do programa; ELA-BRAC (b): despesas no último mês como aproximação para renda 4 anos após o início do programa; PRONATEC [Homens/Mulheres]: renda após conclusão do programa; Jóvenes en Acción [Kugler et al., 2020] [Homens/Mulheres] (a): renda diária 1 ano
após início do programa; Jóvenes en Acción [Kugler et al., 2020] [Homens/Mulheres] (b): renda diária 3 a 8 anos após início do programa; Jóvenes en Acción
[Attanasio et al., 2017] [Homens/Mulheres]: renda 5 anos após fim do programa; Bono Trabajador Activo [Homens/Mulheres/Geral]: renda 12 meses após início
do programa; Nepal Employment Fund [Homens/Mulheres]: renda 12 meses após início do programa; PJE [Ibarrarán et al., 2019] [Homens/Mulheres] (a): renda
6 anos após o fim do programa; PJE [Ibarrarán et al., 2019] [Homens/Mulheres] (b): renda 6 anos após o fim do programa em Santo Domingo; PJE [Acevedo
et al., 2020] [Homens/Mulheres] (a): renda 12 meses após o fim do programa; PJE [Acevedo et al., 2020] [Homens/Mulheres] (b): renda 3.5 anos após o fim do
programa; Pratham/SATYA (a): renda mensal 6 meses após o fim do programa; Pratham/SATYA (b): renda mensal 18 meses após o fim do programa; SOR: renda
após reforma.

Semelhante aos impactos no emprego, os efeitos na renda das mulheres parecem ser mais significativos e de maior magnitude do que dos homens, mesmo dentro do mesmo programa, com uma
média de aumento de quase 34% comparado aos 6,05% deles. Ao contrário dos resultados de emprego, no entanto, nenhum dos estudos levantados detectou impactos negativos na renda dos homens após participarem de programas de TVET. O único programa que demonstrou efeitos positivos
na renda masculina foi o Jóvenes en Acción, tanto em Kugler et al. (2020) quanto em Attanasio et al.
(2017).
Também diferentemente de emprego, os efeitos na renda são mais consistentes em relação à
duração. Tanto no Juventud y Empleo (PJE) e Empowerment and Livelihoods for Adolescents (ELA-

-BRAC), quanto no Jóvenes en Acción e Pratham/SATYA, os efeitos de curto-prazo diminuíram no médio-prazo. Para os homens, o efeito do Jóvenes en Acción desapareceu completamente até 8 anos
depois, assim como no PJE para as mulheres 3 anos e meio após o fim do programa.
O único estudo de programa de aprendizagem que calculou efeitos em renda foi Tomić & Zilic
(2019), que encontrou um efeito negativo do SOR na renda dos participantes de 5%.

Nível Educacional
Ao tentarem garantir transições bem-sucedidas da escola para o mercado de trabalho, programas
de TVET, principalmente aqueles integrados ao ensino médio ou voltados para a população mais jovem, podem reduzir os custos de oportunidade relacionados à decisão de seguir os estudos e manter mais jovens desmotivados na escola. Assim, têm o potencial de impactar positivamente as taxas
de conclusão do ensino médio. No entanto, ao incentivar alunos a entrarem mais preparados para o
mercado de trabalho, é possível que tais programas também comprometam metas acadêmicas e planos para prosseguir para o ensino superior. A Figura 5 (painel superior) mostra o efeito de diferentes
programas sobre a conclusão do ensino médio, enquanto o painel inferior sintetiza os resultados em
ensino superior.
Figura 5: Impacto de programas de TVET sobre educação.

Fonte: Elaboração própria a partir dos estudos levantados.
Notas: Os efeitos reportados vêm de diferentes medidas que os estudos usam para estimar os efeitos na educação. PRONATEC [Mulheres/Homens]: probabilidade de concluírem o ensino médio (painel superior) e probabilidade de entrarem no ensino superior (painel inferior); Jóvenes en Acción [Kugler et al., 2020]
[Mulheres/Homens]: probabilidade de concluírem o ensino médio (painel superior) e probabilidade de entrarem no ensino superior (painel inferior); Jovem
Aprendiz (a): probabilidade de concluírem o ensino médio 2 a 3 anos após conclusão do programa (painel superior); Jovem Aprendiz (b): probabilidade de
concluírem o ensino médio 4 a 5 anos após conclusão do programa (painel superior); Jovem Aprendiz: probabilidade de concluírem o ensino superior (painel
inferior); DBSO: probabilidade de concluírem o ensino médio; Leertijd: probabilidade de concluírem o ensino médio.

Metade dos programas avaliados não encontrou impactos significativos na probabilidade de conclusão do ensino médio. Dos que encontraram algum efeito, 75% eram programas de aprendizagem.
No programa Jovem Aprendiz, o efeito foi positivo e de grande magnitude, entre 35,15% e 43,76%,
enquanto o Leertijd afetou negativamente a probabilidade de conclusão (-5,5%).
Em relação a efeitos no ensino superior, o Jóvenes en Acción aumentou a probabilidade de entrada no ensino superior, tanto para homens quanto para mulheres. Já o Jovem Aprendiz teve um efeito
de quase 3% na probabilidade de conclusão do ensino superior entre os participantes do programa.

Detalhamento dos Programas de TVET
Pratham/SATYA
Pratham e SATYA (Social Awakening Through Youth Action) são duas grandes organizações
não-governamentais da Índia. Em 2010, elas implementaram um curso de qualificação profissional em
costura e alfaiataria para mulheres de famílias de baixa renda que residiam na região de Shahdara, na
periferia de Nova Déli. Todas as mulheres entre 18 e 39 anos, com cinco ou mais anos de escolaridade e que residiam na região estavam elegíveis para participar no programa. A partir de um sorteio,
409 mulheres foram selecionadas para participar no programa, enquanto 185 formaram o grupo de
controle.
As participantes do programa deviam dedicar ao curso até duas horas por dia, durante cinco dias
na semana, por seis meses. Para o aumentar o comprometimento e incentivar a frequência nas aulas,
todas as selecionadas faziam um depósito de 50 rúpias por mês (aproximadamente 1% da renda familiar média da amostra), com a promessa de receberem 350 rúpias se completassem o programa.
56% das mulheres selecionadas completaram o programa todo, com uma frequência média de 70%
das aulas. A maioria das desistências ocorreu no início do programa. A distância até o centro de treinamento mostrou-se uma barreira importante – um aumento de 10 minutos no tempo de caminhada
ao centro foi associado a uma redução de 14 pontos percentuais na probabilidade de conclusão do
curso.

Programa Juventud y Empleo
O Programa Juventud y Empleo (PJE) é um programa implementado na República Dominicana
desde 2003, onde instituições privadas oferecem cursos de qualificação profissional para jovens. Para
participar do programa, os candidatos precisavam ser cidadãos dominicanos entre 16 e 29 anos de
idade de baixa renda (até US$120 per capita por mês) e em situação de risco, definido como aquele
desempregado ou em subemprego e sem ensino médio completo. Os candidatos elegíveis também
deveriam ser residentes de regiões de prioridade para o governo. Em 2009, o programa ofereceu
520 cursos em 49 ocupações diferentes, com mais de 91% nas áreas de comércio e serviços.
O programa é composto por cursos em sala de aula e um módulo de estágio subsequente. O
treinamento em sala de aula dura aproximadamente dois meses – 150 horas de ensino vocacional,
dedicadas ao aprendizado de habilidades técnicas para as ocupações escolhidas, e 75 horas de desenvolvimento de habilidades pessoais, para fornecer aos participantes as ferramentas para enfrentar
situações sociais. O módulo de habilidades pessoais consiste em cursos sobre autoestima, comunicação, resolução de conflitos, planejamento de vida, gestão de tempo, trabalho em equipe, tomada de
decisões, entre outros. Os currículos foram desenvolvidos pelas instituições de treinamento em conjunto com o setor privado para garantir que as habilidades ensinadas fossem relevantes para a fase de
estágio. Uma vez concluída a fase de treinamento em sala de aula, os participantes são alocados para
estágios de dois meses em empresas privadas. Durante as duas fases do programa, os participantes
recebem uma bolsa de US$2 por dia e seguro básico.

Jóvenes en Acción
Implementado na Colômbia, o Jóvenes en Acción busca desenvolver competências ocupacionais em jovens desempregados de baixa renda que tenham entre 18 e 25 anos, com o objetivo de

aumentar sua empregabilidade e produtividade. O programa teve seu início em 2002, e em 2005 já
havia matriculado mais de 80.000 alunos nas sete principais cidades do país. Apenas naquele ano, 114
entidades privadas de capacitação ofertaram 441 cursos para 26.615 alunos. O modelo do Jóvenes en
Acción funciona de forma que uma parcela do pagamento dos centros de capacitação é condicionada ao aluno concluir o curso em tempo hábil, com bônus caso haja contratação formal do aluno pela
empresa em que realizou o estágio.
O programa tem três componentes: treinamento em sala de aula, estágio, e um curso de projeto
de vida. O primeiro tem duração prevista de 280 a 350 horas, entre 7 e 8 horas por dia durante cinco
dias por semana, e foco no desenvolvimento de competências básicas para o exercício da ocupação
escolhida, como proatividade, criatividade, comunicação verbal e escrita, trabalho em equipe, uso de
equipamentos e ferramentas específicos, produção de serviços, entre outros. O componente subsequente é um estágio de aprendizagem de 480 horas, aproximadamente 3 meses, no setor privado.
Por último, há também o projeto de vida, que ocorre em paralelo ao longo dos seis meses de programa e busca o desenvolvimento integral do aluno, incentivando uma reflexão sobre seu trabalho e
perspectivas futuras. Além disso, o programa inclui um pequeno auxílio de US$ 2,20 por dia para os
participantes no geral, e U$3,00 por dia para mulheres com filhos com menos de sete anos de idade.

Nepal Employment Fund
O Nepal Employment Fund (EF) é uma das maiores iniciativas de qualificação profissional no país,
em operação desde 2008. O programa busca subsidiar o treinamento de jovens de baixa renda para o
mercado de trabalho. Para se cadastrar num curso, o candidato precisa ter entre 16 e 35 anos, menos
de dez anos de educação formal e baixa renda. Em 2012, o EF patrocinava cerca de 700 cursos em 54
distritos do país, providenciando treinamento para mais de 14,000 alunos em mais de 65 ocupações.
O programa oferece diversos serviços, entre eles uma formação técnica e assistência na procura
de um emprego. Os cursos de qualificação profissional duram de quatro semanas a três meses e são
ofertados em uma variedade de ofícios. Após a conclusão do treinamento em sala de aula, os centros
de capacitação conectam os alunos a empregadores específicos, muitas vezes dentro de suas próprias redes, para seis meses de um estágio remunerado, onde eles colocam em prática as habilidades
aprendidas na capacitação, adquirem experiência profissional imediata, e fortalecem o contato com
potenciais empregadores. A partir de 2011, além dos componentes principais, as mulheres também
recebem 40 horas de aula com foco no desenvolvimento de habilidades para a vida, como negociação, saúde sexual e reprodutiva e direitos do trabalho.
Embora subsidiados pelo Nepal Employment Fund, os cursos são fornecidos por entidades locais
de capacitação, que são recompensadas por seus serviços com base em resultados pré-definidos.
Primeiro, 40% do pagamento total é dado se os participantes concluírem a capacitação e realizarem
uma prova de habilidades. Três e seis meses após o exame, o EF verifica se os participantes estão empregados em um estágio com remuneração acima de 3.000 rúpias nepalesas. Caso positivo, as entidades de capacitação recebem a segunda (25% do pagamento total) e terceira (35% do pagamento
total) parcelas. Além disso, há um bônus pelo sucesso no treinamento e desempenho no mercado de
trabalho de candidatos de grupos minoritários específicos.

Bono Trabajador Activo
No início de 2011, o Chile implementou o Bono Trabajador Activo (BTA) com o objetivo de aumentar a empregabilidade e a mobilidade de trabalhadores de baixa renda no mercado de trabalho através de cursos de qualificação profissional. O BTA é uma bolsa que permite que trabalhadores possam
escolher um curso de treinamento vocacional de acordo com suas próprias preferências, dentre uma
lista pré-definida de aproximadamente 100 cursos em 11 áreas de interesse. Para serem considerados
para o programa, os candidatos devem ter entre 18 e 60 (mulheres) ou 65 (homens) anos de idade,
contribuído pelo menos um ano para o Seguro Social do país, contribuído pelo menos seis meses
no ano anterior para o Seguro Social do país, e ter, na média, uma renda mensal inferior a US$1.200.
Os cursos financiados pelo BTA têm duração entre 80 e 140 horas, e levam em média 2 meses
para conclusão. A bolsa que o programa oferece é, no geral, de até US$800 por participante, embo-

ra cursos mais caros possam chegar a US$1.000 de bolsa. Como uma garantia, o participante paga
antecipadamente 20% do valor total do curso, com a promessa de receber o reembolso ao fim se
frequentar pelo menos 75% das aulas, for aprovado e completar uma pesquisa de satisfação.

Deeltijds BeroepsSecundair Onderwijs (DBSO) e Leertijd
DBSO e Leertijd são dois programas distintos de aprendizagem na Bélgica. Na região de Flandres,
o ensino é obrigatório dos 6 aos 18 anos, sendo integral até os 16 anos. A partir dessa idade, os alunos podem escolher continuar os estudos de forma integral ou iniciar programas de aprendizagem.
Existem dois programas distintos de aprendizagem disponíveis em Flandres: o Deeltijds BeroepsSecundair Onderwijs (DBSO) e o Leertijd.
No primeiro, os alunos têm aulas dois dias por semana e, nos três dias restantes, são empregados
como aprendizes ou passam por um treinamento para capacitá-los para um estágio. No segundo,
durante um dia por semana, os alunos têm aulas em um centro de treinamento, com quatro horas de
ensino geral e quatro horas de treinamento vocacional; nos quatro dias restantes, eles seguem um
treinamento prático como aprendizes.
Para a maioria das áreas de estudo ofertadas, os alunos podem escolher livremente entre esses
dois programas. No entanto, o componente prático é mais intensivo no Leertijd do que no DBSO.
Consequentemente, isso dá ao empregador no Leertijd um papel maior e mais importante no treinamento do estudante, que é guiado principalmente pela escola no DBSO.

Strucno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (SOR)
Em maio de 2012, o governo da Croácia reformulou um programa de TVET com o objetivo de combater o desemprego entre jovens. Enquanto o antigo programa era destinado apenas a indivíduos seguindo certas carreiras, essa reforma fez com que jovens sem experiência profissional relevante, em
qualquer profissão e setor, fizessem um estágio remunerado para facilitar sua entrada no mercado
de trabalho com um treinamento mais prático. O programa dura até um ano, no qual o jovem recebia
remuneração mensal de aproximadamente 210 euros em 2012, ou 29% do salário médio na época.
O programa foi modificado algumas vezes desde a reforma, mas os principais pontos foram mantidos
- a partir de julho de 2013, o empregador passou a cobrir os custos de transporte, e a remuneração
aumentou para 315 euros (aproximadamente o salário mínimo líquido na época) em 2015.
As principais condições para participar são a falta de experiência profissional relevante na profissão
e estar cadastrado no centro de emprego do país por pelo menos 30 dias. O programa é administrado pelo governo, que atua como intermediário no processo, fazendo o pareamento dos participantes
com os empregadores e cobrindo as remunerações e contribuições para seguro social. Por sua vez,
o empregador tem que satisfazer certas condições básicas para serem elegíveis para contratar um
aprendiz via SOR, e garantir um ambiente de trabalho relevante e um mentor para o jovem aprendiz. Embora não haja obrigação de oferecer um contrato de tempo integral ao jovem após o fim do
programa, pois o objetivo é o treinamento, o programa ganhou popularidade e tem sido visto como
uma via de entrada no mercado de trabalho, principalmente para jovens recém formados no ensino
superior.

Programa Jovem Aprendiz
Em dezembro de 2000, a Lei da Aprendizagem expandiu o escopo do sistema de aprendizagem
original do Brasil para treinar jovens sob contratos temporários, com o objetivo de ajudar na transição
da escola para o mercado de trabalho. Para participar do programa, os jovens precisam ter entre 14 e
24 anos, além de concluírem o ensino médio ou estarem matriculados em uma instituição de ensino.
O programa reúne conhecimento teórico em sala de aula, fornecido em grande parte pelo Sistema
S, e treinamento prático na empresa parceira. Os cursos de treinamento em sala de aula são mais longos do que é comum em outros países, com um mínimo de horas teóricas entre 400 e 480 horas e
máximo de 640 a 800, em média. Os aprendizes são contratados por no máximo dois anos, podendo

receber uma oferta de emprego ao final, e são pagos pelo menos o salário mínimo hora. Além disso,
têm assegurados diversos benefícios e direito de trabalho, e não podem trabalhar mais de oito horas
por dia (seis se ainda estiverem cursando o ensino fundamental).
A indústria tem um papel fundamental no programa, tanto na parcela teórica quanto na prática, o
que garante um melhor alinhamento entre o que os jovens aprendem e as reais necessidades dos
empregadores. No entanto, o programa também é regulado pelo governo para garantir a qualidade
do treinamento. Isso tem levado a um aumento no número de aprendizes desde seu início – de 7.411
participantes em 2000, para 388.794 em 2016.

Pronatec
O Pronatec é um programa criado pelo governo brasileiro em 2011 que reúne uma série de iniciativas com o objetivo de expandir a oferta de cursos técnicos para alunos de escolas públicas, principalmente nas áreas não-metropolitanas do país. Através do Pronatec, instituições públicas e privadas
oferecem cursos de educação profissional para diversas idades e com diferentes durações. Em seu
auge, o Pronatec chegou a ofertar 646 cursos de curta-duração e 227 cursos técnicos em 4.300
municípios brasileiros para aproximadamente 8 milhões de alunos.
Uma iniciativa em particular, a Bolsa-Formação Estudante, oferece gratuitamente cursos de educação profissional técnica de nível médio para alunos matriculados no ensino médio da rede pública e a
ex-alunos de escolas públicas. Os cursos têm duração mínima de 800 horas e máxima de 1.200 horas.
Os recursos são repassados diretamente às instituições fornecedoras dos cursos e cobrem todas as
despesas com o custeio da abertura das vagas, como mensalidades, material didático, e até mesmo
alimentação e transporte dos alunos.

Empowerment and Livelihoods for Adolescents (ELA)
O Empowerment and Livelihood for Adolescents (ELA) é um programa inicialmente desenvolvido em Bangladesh pela BRAC que oferece a meninas adolescentes de 14 a 20 anos treinamento em
habilidades técnicas e socioemocionais e um espaço seguro para socializarem com outras meninas.
O programa é implementado após o horário escolar em clubes com locais fixos na comunidade, e
funciona cinco vezes por semana. Os treinamentos em habilidades técnicas e socioemocionais são
ministrados durante os primeiros dois anos; após o fim do curso, as adolescentes ficam livres para
utilizar os clubes como um espaço seguro para socialização, já que eles também oferecem atividades
recreativas como leitura, teatro, canto, dança e jogos.
O treinamento em habilidades técnicas é composto por uma série de cursos sobre atividades
geradoras de renda em diversas áreas, como alfaiataria, computação e operação de pequenos negócios, e cursos de educação financeira, com o objetivo de ajudar as adolescentes a estabelecerem
suas próprias empresas. Já o componente socioemocional cobre assuntos diversos como saúde
sexual e reprodutiva, planejamento familiar, abuso sexual, gestão, negociação, resolução de conflitos,
liderança, e conhecimento legal em assuntos como casamento infantil e violência contra a mulher.
Esses cursos têm como meta empoderar socialmente as adolescentes. Todos os módulos são ministrados por empreendedores que exercem as respectivas atividades, profissionais contratados, ou
mentores treinados.
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