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RESUMO

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), implantado em 2011,

buscou ampliar a qualificação profissional como estratégia de competitividade nos diversos setores

produtivos brasileiros. Um dos fatores para explicar a baixa produtividade do trabalho no Brasil é a

mão de obra pouco qualificada para lidar com o avanço tecnológico da modernidade. Este estudo

teve como objetivo investigar qual o impacto do Pronatec na produtividade industrial brasileira,

após a sua implementação. Utilizou-se como fontes de pesquisa as leis, documentos e artigos

científicos sobre as políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Plano Brasil Maior e o Programa

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. A pesquisa indicou que o Programa tem

apresentado dados positivos quando se trata da expansão do ensino técnico profissionalizante,

mas os currículos dos cursos estão carentes de abrangência formativa para cargos de qualificação

mais alta. Isso tem levado à estatísticas negativas em áreas mais especializadas, contrastando

com o aumento de empregados em áreas de menor qualificação. Palavras-chave: Plano Brasil

Maior. Pronatec. Produtividade industrial. ABSTRACT The National Program for Access to Technical

Education and Employment (Pronatec), introduced in 2011, aimed to improve the professional

qualification as a strategy to increase competitiveness in several Brazilian productive sectors. One

of the factors to explain the low labor productivity in Brazil is the lack of skilled labor to deal with

the technological advances of modernity. This study aimed to investigate the impact of Pronatec on

Brazilian industrial productivity, after its implementation. The sources used for this research were

laws, documents and scientific articles on science, technology and innovation policies, the Brasil
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Maior Plan and the National Program for Access to Technical Education and Employment. Research

indicated that the program has shown positive data when it comes to the expansion of vocational

technical education, but the curricula of the courses are lacking in training coverage for highly

qualified positions. This has led to the negative statistics in more specialized areas, contrasting

with the increasing number of people working in low-skill jobs. Keywords: Brasil Maior Plan.

Pronatec. Industrial productivity.

INTRODUÇÃO

Os avanços nas diversas esferas do conhecimento cientifico têm sido, na produção industrial

contemporânea, importante mola propulsora da inovação. A automação, microeletrônica e

informatização trouxeram o progresso técnico, inserindo-se nos vários segmentos da estrutura

produtiva dos Estados Unidos, Japão, Alemanha, principais economias da Europa e recentemente

Coreia e China.

Agências de pesquisa, como a Confederação Nacional da Indústria (CNI), têm demonstrado que a

baixa qualificação de mão de obra para lidar com o avanço tecnológico é um dos fortes fatores

para explicar a baixa produtividade do trabalho, o que colaborou para que o Brasil registrasse, na

década, o mais alto Custo Unitário do Trabalho (CUT). Países como Coreia do Sul, Taiwan,

Cingapura, Estados Unidos, Japão, Espanha, Alemanha, França, Austrália, Canadá e Itália superam

o Brasil, positivamente, nesse item. A produtividade – índice que mede quanto se produz por hora

trabalhada – cresceu no Brasil 0,6% ao ano entre 2002 e 2012, a menor na comparação com

esses países. Além disso a taxa de investimento frequentemente inexpressiva faz com que a

economia brasileira praticamente não cresça.

O Brasil buscou, através do Plano Brasil Maior, poder competir nessa economia mundial moderna,

avançando na geração e utilização do conhecimento técnico-científico, criando capacidades e

competências em áreas estratégicas. Para a economia voltar a crescer em ritmo acelerado, é

preciso aumentar a produtividade do trabalhador brasileiro. O Programa Nacional de Acesso ao

Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) foi criado pelo Governo Federal, em 2011, por meio da Lei

12.513/2011, com o objetivo de expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de

educação profissional e tecnológica no país, além de contribuir para a melhoria da qualidade do

ensino médio público.

Utilizando-se como fontes de pesquisa as leis, documentos e artigos científicos sobre as políticas

de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), o Plano Brasil Maior (PBM) e o Programa Nacional de

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), este estudo teve como objetivo investigar qual o

impacto do Pronatec na produtividade industrial brasileira após a sua implementação.
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2 As políticas de CT&I e o Plano Brasil Maior

Diante do desenvolvimento no início deste século, tornou-se imperativo o fortalecimento da base

científica nacional e de capacitação tecnológica das empresas brasileiras. Nessa concepção, o

Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT) aprovou a Estratégia Nacional de Ciência,

Tecnologia e Inovação 2012-2015, em 15 de dezembro de 2011.

Segundo o resumo do livro azul da 4ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação

para o Desenvolvimento Sustentável

A ciência, a tecnologia e a inovação são importantes motores da

transformação econômica e social dos países. A busca por novas

possibilidades de transformar o conhecimento em inovação – e em riqueza,

por consequência – envolve hoje inúmeros atores. Não é tarefa apenas de

governos, mas do conjunto da sociedade, representada pela academia, setor

empresarial, entidades de categorias profissionais, entidades do terceiro

setor, entre outros. (BRASIL, 2010b, Resumo)

Nesse sentido, políticas de difusão de CT&I, possibilitaram estimular os jovens a ingressarem em

áreas de ciência e tecnologia, na busca de conhecimento tecnológico que lhes propiciaram a

inclusão social e digital. Assim, em 2011, por meio da Portaria n. 593/2011, o Serviço Nacional de

Aprendizagem Industrial/Centro Integrado de Manufatura e Tecnologia (Senai-Cimatec/BA) - entre

as unidades do Senai, foi uma das três instituições selecionadas pela excelência em inovação

tecnológica em áreas estratégicas e a que mais tem se destacado em termos de inovação

tecnológica, obtendo expressivos resultados na promoção da pesquisa aplicada, com ênfase em

tecnologias computacionais integradas à manufatura. (BRASIL, 2012)

No desafio de preencher as lacunas de profissional de nível médio qualificado nas indústrias, o

apoio do Ministério da Ciência,Tecnologia e Inovação (MCTI) tem sido relevante para a articulação

e aperfeiçoamento do Pronatec, programa do Ministério da Educação, criado pela Lei nº

12.513/2011. Nessa linha de ação, o Plano Brasil Maior (PBM) , lançado em 02 de agosto de 2011,

pelo Governo Federal Brasileiro, contemplou a qualificação profissional no programa em que

estabeleceu a sua política industrial, tecnológica, de serviços e de comércio exterior para o período

de 2011 a 2014.

As metas incluíram o aumento de investimentos em capital fixo no país, de 18,4% do Produto

Interno Bruto (PIB) para 23% até 2014; a elevação do gasto privado com ciência e tecnologia, de
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0,55% para 0,9%; e a ampliação da parcela da indústria no PIB, de 18,3% para 19,5%. No

entanto, o PIB de 2014 teve crescimento de apenas 1%, não se confirmando as expectativas e em

2015, teve baixa de 0,7%. Conforme a cartilha do plano, as competências presentes nas

empresas, na sociedade e nas academias devem ser mobilizadas porque são forças produtivas

para inovar, competir e crescer, tornando o país mais próspero e inclusivo. Ministérios e órgãos do

Governo Federal colaboraram para o fortalecimento do PBM, na iniciativa de geração de emprego e

renda em benefício do povo brasileiro.

O Plano Brasil Maior teve foco na inovação e no adensamento produtivo do parque industrial

brasileiro. “ (...) objetivou crescimento da indústria brasileira por meio da redução de custos e

ganhos sustentados de produtividade.” (BRASIL, 2010a, p.63). Daí que foi organizado em ações

transversais que buscam o aumento da eficiência produtiva econômica e ações setoriais definidas

para formulação e implementação de programas e projetos. Constatou-se a necessidade de

formação e qualificação profissional nos temas transversais da dimensão sistêmica do PBM:

comércio exterior; investimento; inovação e produção sustentável.

O PBM trouxe, entre os desafios para alcance das metas de crescimento da produtividade

industrial, a necessidade de intensificar a progressão tecnológica da indústria de transformação e

impulsionar a qualificação profissional de nível técnico e superior, particularmente em engenharias.

Na segunda diretriz setorial da dimensão estruturante está registrado o objetivo de aliança entre o

governo e o setor privado, para a construção de projetos e programas que oportunizem a

Ampliação e criação de novas competências tecnológicas e de negócios:

incentivo a atividades e empresas com potencial para ingressar em

mercados dinâmicos e com elevadas oportunidades tecnológicas e uso do

poder de compra do setor público para criar negócios intensivos em

conhecimento e escala conhecimento. (BRASIL, 2011a, p.11)

A demanda por mão de obra qualificada, de forma que incremente a produção industrial, tem

crescido de maneira proporcionalmente inversa aos recursos humanos do mercado de trabalho.

Devido às exigências da economia moderna, o perfil profissional precisa se adequar às

necessidades de inovação para o crescimento. Para acelerar o aumento da produtividade, assim

como consolidar o sistema nacional de inovação por meio da ampliação das competências

científicas e tecnológicas e sua inserção nas empresas, o PBM abrangeu a formação e qualificação

profissional de nível médio como um dos temas da dimensão sistêmica, que se estabelece na

orientação de ações articuladas com a dimensão estruturante. Nesse sentido, traz em seu escopo

três programas federais voltados para o ensino técnico profissionalizante e de estímulo às
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engenharias. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) é um deles.

3 O Pronatec

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) foi criado pelo Governo

Federal, em 2011, por meio da Lei 12.513/2011, com a meta de possibilitar retorno ao mercado de

trabalho e melhor desempenho de produtividade no Brasil. O Governo Federal em parceria com

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e das redes estaduais, distritais e

municipais de educação profissional e tecnológica ofertam cursos gratuitos de formação inicial e

continuada. Na figura seguinte há informações de como se deu o processo legal para implantação

do programa.

Todo esse arcabouço de leis tem a intenção de atender aos objetivos do Pronatec, no sentido de:

I - expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação

profissional técnica de nível médio presencial e a distância e de cursos e

programas de formação inicial e continuada ou qualificação profissional; II -

fomentar e apoiar a expansão da rede física de atendimento da educação

profissional e tecnológica; III – contribuir para a melhoria da qualidade do

ensino médio público, por meio da articulação com a educação profissional;

IV - ampliar as oportunidades educacionais dos trabalhadores, por meio do

incremento da formação e qualificação profissional; V - estimular a difusão

de recursos pedagógicos para apoiar a oferta de cursos de educação

profissional e tecnológica. VI - estimular a articulação entre a política de

educação profissional e tecnológica e as políticas de geração de trabalho,

emprego e renda. (BRASIL, 2011b, Art 1º).

Nessa concepção, o Pronatec criou a Bolsa-Formação; o Financiamento Estudantil (FIES) Técnico;

Consolidou a Rede e-Tec Brasil; Fomentou as redes estaduais de Educação Profissional Tecnológica

(EPT) por intermédio do Brasil Profissionalizado e tem promovido a expansão da Rede Federal de

Educação Profissional Tecnológica (EPT). (BRASIL,2012b, p.2.)

O Ministério da Educação (MEC) elaborou o Guia Pronatec de Cursos-FIC para direcionar a oferta

dos cursos do Pronatec/Bolsa-Formação. Periodicamente, esse guia é atualizado, a fim de

consolidar as políticas públicas cujo objetivo seja entrelaçar a atividade laborativa e a educação. A

terceira edição foi lançada pela Portaria MEC nº 899, de 20 de setembro de 2013. O Pronatec

oferece dois tipos de cursos: técnicos (até dois anos), para aqueles que concluíram ou estão
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cursando o ensino médio; e a formação profissional (até seis meses) para os trabalhadores que

querem crescer e aprender uma nova profissão. A presidente Dilma Roussef (em exercício), lançou

recentemente a segunda fase do programa, Pronatec 2. A partir dessa fase, foram ofertadas 12

milhões de vagas em 220 cursos técnicos e 646 cursos de formação, em 2015.

Os cursos ofertados seguem diretrizes voltadas para a formação profissional qualificada de jovens,

trabalhadores e beneficiários de programas de transferência de renda. As ementas foram

elaboradas para atender ao desenho curricular da figura abaiXO

Um exemplo é o curso de administrador de dados do Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia de Minas Gerais (2012). De acordo com o guia de cursos do Pronatec, Formação Inicial

e Continuada (FIC), a carga horária é de 200 horas, exige-se escolaridade mínima de ensino médio

completo, é classificado como de formação inicial e continuada com vagas de 20 a 40 alunos por

turma e o turno é escolhido pelo interessado.

Tem o objetivo de capacitar o aluno na função de planejar, implementar, administrar e realizar

manutenção em servidores de banco de dados, documentar todas as etapas do processo e aplicar

políticas de segurança da informação para banco de dados, segundo procedimentos técnicos de

qualidade e com respeito à propriedade intelectual. Na organização e armazenamento de dados

estará apto a utilizar ferramentas de modelagem e programar com o Sistema Gerenciador de

Banco de Dados (SGBD). Os componentes curriculares 1- informática básica (40h); 2- modelagem

de dados (60 h) e 3- banco de dados I e II (100h) integralizam 200h de carga horária total.

Nesse curso, o primeiro componente da ementa abrange noções e características de hardwares de

computador; funções básicas do sistema operacional; operação e configuração de programas de

computador (processador de texto, planilhas, editor de apresentações); noções de redes de

computadores; utilização de ferramentas para Internet. No segundo, conceituação sobre banco de

dados; identificação e análise de modelos de bancos de dados; modelos de dados; modelo de

Entidade/Relacionamento (E/R); projeto de banco de dados relacional. No terceiro, sistemas de

gerenciamento de banco de dados; arquitetura de banco de dados; linguagens para descrição e

manipulação de dados de structured query language (SQL); exemplos de aplicação com banco de

dados relacional; análise de características próprias de sistemas de gerenciamento de banco de

dados multiusuário: gerenciamento de transações, controle de concorrência, recuperação de

falhas, segurança e integridade de dados.

A metodologia dos cursos FIC prioriza o envolvimento dos alunos na avaliação de seu processo

educativo através da reflexão sobre o que sabem e o que precisam e/ou desejam aprender. Os

projetos são formatados para envolver os alunos e a equipe docente, na proposta, negociação,
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planejamento e desenvolvimento, de maneira que simule o ambiente profissional, e também

desenvolvam habilidades para trabalho em equipe.

Na mesma linha pedagógica está o curso de formação inicial e continuada em operador de

computadores. Tem como objetivos formar profissionais para atuar no processo de edição de

textos, elaboração de planilhas eletrônicas, apresentação de slides e compactação de arquivos;

assim como desenvolver competências para organizar a entrada e saída de dados em sistemas de

informação.

Nesse sentido, os módulos desse curso estão organizados para que o egresso desenvolva

competências e habilidades para editar textos, elaborar planilhas eletrônicas, apresentação de

slides e a compactação de arquivos; pesquisar e navegar na internet e utilizar o correio eletrônico;

instalar e configurar sistema operacional, aplicativos de escritório e periféricos; organizar a entrada

e saída de dados em sistemas de informação e selecionar programas de aplicação a partir da

avaliação do usuário. A carga horária total é de 160 horas, com duração de 8 módulos e

aproximadamente 04 meses. Em todos os cursos a qualificação e certificação dos alunos estão

condicionadas ao aproveitamento mínimo de 60% (sessenta por cento) e frequência maior ou igual

a 75% (setenta e cinco por cento).

As instituições do Sistema S, como o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), o

Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat), o Serviço Nacional de Aprendizagem

Comercial (Senac) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) fazem parte do programa

e em 2013, o Ministério de Educação (MEC) habilitou algumas instituições privadas nessa oferta.

Registra-se que, entre 2011 a 2014, por meio do Pronatec, foram realizadas mais de 8 milhões de

matrículas, entre cursos técnicos e de formação inicial e continuada.

Em 2012, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) publicou a Estratégia Nacional de

Ciência, Tecnologia e Inovação 2012 – 2015 em que ressaltou a importância de ampliar

sistematicamente a formação e capacitação de recursos humanos e fortalecer a pesquisa e a

infraestrutura científica e tecnológica. A cartilha Brasil Maior (2011a, p. 21) informou a meta de

aumentar a qualificação de recursos humanos, porcentagem dos trabalhadores da indústria com

pelo menos nível médio de 53,7% em 2010 para 65,0% em 2014. Meta que, Sousa, Silva e

Jannuzi (2015) relatam ter sido superada em 73,6%.

Nessa linha, o MEC projeta que mais 8 milhões de vagas serão ofertadas entre 2015 e 2018. No

Portal Brasil, há informações de que o programa aumenta as chances de inserção no mercado de

trabalho. Além disso, contempla várias vertentes e traz, entre elas, o Pronatec Brasil Maior,

lançado em Brasília, em 19 de setembro de 2013, pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e

Comércio Exterior, Fernando Pimentel, e o secretário-executivo do Ministério da Educação, José
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Henrique Paim. Assim, a partir daquela data, o programa de qualificação profissional passou a

oferecer cursos de acordo com a demanda da indústria regional, para suprir necessidades da

indústria local. O objetivo é preencher lacunas de recursos humanos em setores estratégicos da

economia nacional identificados pelo Plano Brasil Maior.

Dessa forma, os cursos serão sempre ofertados na observação da demanda por qualificação

profissional apontada pelos setores produtivos em regiões do país. Vale ressaltar que o programa

permite tanto a formação de trabalhadores para ocupação de novas vagas quanto a requalificação

de colaboradores em atividade. E que o objetivo do PBM é formar técnicos para reduzir déficits de

mão de obra específica nas diversas regiões do país.

4 Impacto do Pronatec na expansão do ensino técnico

As vagas em cursos de qualificação profissional para setores estratégicos da indústria brasileira,

visam modernizar mais e desenvolver mais rápido o setor produtivo industrial brasileiro. São

técnicos e trabalhadores qualificados para aumentar a produtividade nas empresas brasileiras e a

competitividade da economia nacional.

Um importante resultado, após a vigência do Pronatec, foi a considerável ampliação da oferta de

cursos profissionais e a realização da meta de 8 milhões de matriculados. Ademais, o Programa

Brasil Profissionalizado, equipagem de laboratórios e construção, reforma e ampliação de escolas

técnicas estaduais entre 2011 e 2014, conforme Feres (2015), já contam com 304 obras

concluídas, sendo 78 construções e 226 ampliações e reformas, em 245 municípios 194 obras em

execução, sendo 100 construções e 94 ampliações/reformas 25 unidades federativas participantes.

A seguir a figura 3 demonstra o crescimento desses números, os quais possibilitaram matricular os

interessados nas qualificações propostas pelo programa.

Vale ressaltar que o Pronatec é um programa para atender às demandas do mercado de trabalho,

porém não possibilita estudos contínuos, já que tem abordagem educativa com um fim imediato e

não como uma formação que inclui o pleno desenvolvimento de seus participantes.

Dados do Ministério da Educação, em 2013, ressaltam que em 2012, o governo disponibilizou 30%

do orçamento da educação profissional do MEC , mais de R$ 2,5 bilhões, para o Pronatec. Em

2014, diante da meta de 8 milhões de vagas, investiu R$ 5,2 bilhões. O desenvolvimento das

matrículas no programa desde a sua implantação é apresentado na figura a seguir.

A adesão dos brasileiros desde o lançamento do Pronatec levou os investimentos do MEC até o

final de 2014, ao montante de 14 bilhões de reais, segundo fontes do site desse ministério. Num

momento em que as matrículas no Ensino Médio se encontravam estagnadas, houve grande
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demonstração de interesse em cursos de qualificação profissional. A procura por formação técnica

e profissionalizante entre 2008 e 2013, conforme o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas

(Inep), cresceu 55,3% e apresentou-se como importante programa para a indústria, porque

permitiu vislumbrar crescimento da produtividade do trabalho no Brasil.

No Diário Oficial da União (DOU) do dia 08 de agosto de 2015, há os dados de mais

R$11.500.000,00 liberados pelo MEC, para oferta de vagas em cursos de educação profissional

técnica de nível médio e cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional. As

instituições consideradas aptas para receber o recurso financeiro estão no Acre, São Paulo, Minas

Gerais, Goiás e Tocantins.

5 Impacto do Pronatec na produtividade industrial brasileira

O Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior, divulgou no portal do Palácio do

Planalto que

cerca de 60% dos profissionais estão empregados após serem capacitados

pelo programa, que viabiliza qualificação de mão de obra na região onde o

setor produtivo precisa. [...]. Ao encerrar 2014, a iniciativa já havia

capacitado 345 mil alunos. [...] Em São Paulo , 10 mil cortadores de cana

passaram a receber salários melhores depois de curso para operar

máquinas.[...] 82% dos jovens aprendizes que passam pelos cursos do

Pronatec Aprendiz conquistam um emprego. (BRASIL, 2015b)

Não há impedimento para ingressar no programa, caso o interessado esteja empregado, então,

empresas que precisam de profissionais com novas qualificações para preencher outras funções,

de acordo com suas estratégias de negócio podem usufruir dessa possibilidade, evitando

demissões.

5.1 Impacto na indústria de turismo

No entanto nem todos os resultados podem ser considerados satisfatórios. Paes e Paula e Silva

(2015) afirmam que um estudo sobre o mercado de trabalho no setor do turismo, com base na

Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios (PNAD) descobriu que, apesar do Pronatec-Copa,

mais de 75% dos empregos gerados no campo do turismo no período, ocorreu no mercado

não-formal, mesmo com a melhoria do perfil educacional dos empregados formais em turismo.

“Em relação à formação oferecida aos participantes, observa-se que este é um programa

governamental que visa treinamento e que, de acordo com as características dos cursos
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oferecidos, é especificamente focada em treinamento técnico.” (PAES e PAULA E SILVA, 2015, p.

241)

Dessa forma, não há garantias de que haja o aproveitamento do trabalhador na indústria formal, o

que na opinião das autoras torna-se uma proposta política focada apenas na qualificação de mão

de obra relacionada com os interesses do ambiente econômico brasileiro imediatistas. Na

argumentação das autoras os currículos dos cursos Pronatec são ineficientes para a preparação de

profissionais qualificados, de acordo com as exigências do mercado trabalho atual.

Vale fazer a ressalva de que no site do Pronatec, há informações da previsão de 52 cursos nas

áreas como hotelaria, gastronomia, segurança e agente de viagens, para intensificar e qualificar

profissionais, devido aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos 2016. Cursos que serão lançados pelo

Ministério do Turismo, por meio do Pronatec Turismo.

5.2 Impacto na indústria de mineração- o caso da Vale , em Carajás/PA

Nessa região, o Pronatec tem aplicado cursos de formação de mão de obra qualificada, numa

parceria entre União, Estado e Município, Ministério de Desenvolvimento Social, Secretaria de

Assistência Social e o Sistema Nacional de Emprego, o Serviço Nacional de Aprendizagem

Industrial e o Serviço Nacional do Comércio e as empresas particulares, tais como cursos técnicos

e empresa de consultoria (BRASIL, 2014). Todavia, a pesquisa exploratória de Sales e Mathis

(2015) revela que as ofertas de cursos não são capazes de atender à demanda do mercado local e

às exigências de cursos de qualificações mais altas.

Conforme Sales e Mathis (2015), a Secretaria Municipal de Assistência Social e o Conselho

Municipal de Assistência Social, nos atendimentos realizados no Sistema Nacional de Empregos e

no Pronatec revelam que, de cada 10 pessoas que chegam à Parauapebas, 9 querem trabalhar na

Vale, mas a média de realização contratual é de apenas 1 pessoa inserida profissionalmente na

transnacional; e a grande maioria somente em cargos técnicos, o que significa remuneração

relativamente baixa. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial explica que nem todos

ofertam vagas gratuitas para o Pronatec, e que, geralmente, os cursos gratuitos ofertados são de

soldador e de eletricista. Essas informações levam a pensar que a demanda da Vale não tem

conseguido absorver mão de obra local, como afirma nos seus relatórios de sustentabilidade.

5.3 Impacto no setor produtivo geral

O setor de atividade produtiva que mais cresceu foi o de construção civil, seguido do de comércio e

serviços, enquanto no setor industrial as ocupações que exigem maiores níveis de

qualificação/competência geraram um número bem menor de empregos, de acordo com

Schwartzman e Castro (2013). Como o mercado de trabalho valoriza o profissional especializado, a
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remuneração será tanto maior quanto melhor for o currículo do curso técnico. O que se coloca

como ressalva é a quantidade de cursos com baixa carga horária, assim como a falta de integração

do ensino médio regular e do técnico nos currículos do Pronatec, o que fragiliza a qualidade final

da formação do egresso.

A baixa exigência de escolaridade exigida e a carga horária mínima de 160 horas dos cursos de

Formação Inicial e Continuada (FIC), abarcam cerca de 70% das matrículas. Os quase 30%

restantes são matrículas em curso de 800 horas e de 2 mil horas - estes com duração três ou

quatro anos- têm inscrições residuais, são cursos técnicos integrados ao ensino médio e com maior

qualificação profissional.

Estudo recente do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Ministério da

Educação e Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação sobre a inclusão produtiva após o

Pronatec/bolsa formação entre 2011 e 2014, “demonstram que os conhecimentos e habilidades

recém-adquiridos em um curso de qualificação podem não significar credenciais suficientes para

disputa de uma vaga disponível” (SOUSA, SILVA e JANNUZI, 2015, p. 156), mas que o Pronatec

teve efeito positivo na formalização de profissionais e diminuiu os riscos de demissões para os

estudantes com vínculo ativo que ingressaram nos cursos de qualificação.

Sousa, Silva e Jannuzi (2015, p. 166-167) ainda afirmam que, dos participantes com 18 a 64 anos

“54,9% dos 2,1 milhão de matriculados obtiveram inserção formal no período”. Os mesmos

autores informam que foram identificados 73,6% de participantes e egressos como

microempreendedores individuais ou no mercado de trabalho formal. Outro dado importante é o

fato de os cursos que apresentaram 17% dos matriculados com vínculo ativo, após iniciar os

estudos ou concluírem a qualificação, 30% deles foram inseridos no emprego formal ou se

tornaram microempreendedores e mais de 86 % dos que estavam no mercado e se matricularam,

mantiveram seus vínculos ao final do período. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa demonstrou que o Pronatec tem apresentado dados positivos quando se trata da

expansão do ensino técnico profissionalizante, mas os currículos dos cursos estão carentes de

abrangência formativa para cargos de qualificação mais alta. Isso tem levado à estatísticas

negativas em áreas que exigem profissionais mais especializados, contrastando com os crescentes

números de inserção nas ocupações de menor exigência técnica e baixa remuneração.

Os números demonstraram que os brasileiros aderiram ao Pronatec e que não somente os inativos

ou desempregados se matricularam. Há dados de profissionais com vínculo ativo que se

qualificaram. Com isso, mantiveram seus empregos e até melhoraram sua remuneração.

O estudo também revelou a necessidade de avaliação e monitoramento mais aprofundados dos

egressos, para conhecer o impacto que os cursos do programa têm trazido para a produtividade
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industrial e para o aumento de empregos formais após a formação do Pronatec.

Programas sociais, como a educação profissionalizante, buscam solucionar os problemas de

desemprego, a reduzida qualificação, o baixo conhecimento dos jovens ou a dificuldade de inserção

no mercado de trabalho, mas não resolve o problema da falta de experiência profissional, uma

forte exigência do mercado globalizado. A escolaridade é o conhecimento formal, apenas parte da

qualificação da força de trabalho; a experiência que se traduz no conhecimento adquirido no local

de trabalho, os hábitos e as atitudes não são componentes de currículos dos bancos escolares e

encorpam os obstáculos para essa inclusão.
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