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Apresentação
A globalização, o avanço tecnológico e as mudanças demográficas estão transformando profundamente o
mundo do trabalho. Essas megatendências afetam a quantidade e a qualidade dos empregos disponíveis, a
forma como são realizados e as competências de que os trabalhadores precisam para ter sucesso no mercado de trabalho. Embora o momento e a velocidade do desenvolvimento difiram entre os países, espera-se que
as necessidades de competência continuem mudando nas próximas décadas, possivelmente em um ritmo
acelerado, afetando países avançados, emergentes e em desenvolvimento.
Embora essas mudanças no mundo do trabalho ocorram mundialmente, os adultos em países latino-americanos enfrentam desafios específicos. Os mercados de trabalho da região estão entre os mais afetados pela
atual crise da COVID-19, o que tornou ainda mais urgente a necessidade de os adultos se qualificarem e se
reciclarem em novos empregos e setores. A informalidade e a baixa qualidade dos trabalhos continuam prevalecendo na região, e muitos trabalhadores estão vulneráveis aos riscos do mercado de trabalho. Embora
tenha havido progressos substanciais, os níveis de escolaridade e de qualificação da população da América
Latina permanecem comparativamente baixos. O fortalecimento dos sistemas de aprendizagem de adultos na
região é fundamental para apoiar o acesso dos adultos a formação e educação de alta qualidade, bem como
a melhores oportunidades de emprego, e para sustentar o desenvolvimento da economia como um todo.
Este manual destaca cinco áreas de ação para melhorar os sistemas de aprendizagem de adultos na América Latina que surgiram a partir de discussões em uma conferência virtual sobre “Aprendizagem de Adultos
Preparada para o Futuro na América Latina” realizada em março de 2021. O objetivo é apresentar insights
práticos para as partes interessadas diretamente envolvidas na concepção, implementação e monitoramento
de políticas de aprendizado para adultos, incluindo os responsáveis pela elaboração de políticas, organismos de formação e parceiros sociais. Cada área de ação baseia-se em evidências existentes, fornece
recomendações concretas e destaca as melhores práticas na América Latina e em outras regiões.
O documento faz parte de uma série de publicações sobre o funcionamento, a eficácia e a resiliência dos
sistemas de aprendizagem de adultos no contexto de um mundo de trabalho em constante mudança. Ele
acompanha a publicação do relatório da OCDE Getting Skills Right: Future-ready Adult Learning Systems,
que inclui o painel de Prioridades de Aprendizagem de Adultos da OCDE (www.oecd.org/employment/skillsand-work/adult-learning/dashboard.htm) e uma análise de vários países a respeito da prontidão desses sistemas para enfrentar os futuros desafios referentes a competências.
Este docimento foi preparado pela OCDE com o apoio da Fundação JPMorgan Chase como parte de seu
compromisso global de 350 milhões de dólares, de cinco anos, com o futuro do trabalho. As cinco áreas de
ação visam apoiar os responsáveis pela elaboração de políticas, as empresas e as pessoas a aproveitar ao
máximo as atuais mudanças por meio da aprendizagem de adultos. Juntos podemos contribuir verdadeiramente para “obtenção das competências certas”, criando sistemas de formação mais responsivos e mercados
de trabalho inclusivos para o mundo de amanhã.
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Introdução
A globalização e o avanço tecnológico, juntamente com os desenvolvimentos demográficos, estão transformando a vida das pessoas, os locais de trabalho e as economias. Se as pessoas conseguirão aproveitar
os benefícios que surgem dessas mudanças, dependerá de sua capacidade de desenvolver e manter competências relevantes ao longo de suas vidas profissionais, bem como da prontidão para o futuro do sistema
de aprendizagem de adultos de seu país. O grave efeito da crise da COVID-19 na região trouxe um foco
renovado sobre a necessidade de os adultos se qualificarem e se reciclarem em novos empregos e setores.
Nesse cenário, a OCDE organizou uma conferência virtual sobre “Aprendizagem de Adultos Preparada para
o Futuro na América Latina” realizada em março de 2021. O evento reuniu mais de 300 participantes para
discutir as mudanças e as boas práticas específicas dos sistemas de aprendizagem de adultos nos países
latino-americanos. A conferência foi organizada com o apoio da Fundação JPMorgan Chase.

“A aprendizagem de adultos é fundamental
para ajudar aqueles que foram mais atingidos pela
crise da COVID-19, que perderam seus empregos e precisam
urgentemente voltar ao mercado de trabalho. Hoje, mais do que nunca,
precisamos superar os obstáculos da formação de adultos e ajudar
as pessoas a obter as competências de que precisam para os
empregos de amanhã.”

Claudia Minzi,
Diretora-Gerente de Cibersegurança
e Controles de Tecnologia (CTC) da
JPMorgan Chase & Co.

A COVID-19 também deve acelerar a adoção de novas tecnologias, o que pode fomentar a criação de empregos em setores e ocupações emergentes, mas pode também ameaçar os existentes. Estimativas recentes
da OCDE sugerem que quase um quarto dos empregos no Chile, no Equador, no México e no Peru poderiam
ser completamente automatizados, e ainda mais empregos provavelmente sofrerão mudanças significativas
como resultado da automação. Ao mesmo tempo, ela pode ainda não ser uma opção viável em muitos casos,
pois requer investimento caro em tecnologia avançada, enquanto a mão de obra ainda é comparativamente
barata na região. Os responsáveis pela elaboração de políticas na América Latina, portanto, têm a oportunidade de prever as potenciais mudanças que podem resultar da automação e preparar os sistemas de educação e formação de acordo com as competências que serão necessárias no futuro.

Mark Pearson,
Vice-Diretor de Emprego, Trabalho e
Assuntos Sociais da OCDE

“Os adultos precisam de
oportunidade para se qualificarem e
requalificarem, especialmente aqueles que trabalham em
ocupações que enfrentam uma alta probabilidade de automação.
Essa ameaça é particularmente real para adultos com menor
escolaridade na América Latina, para os quais a probabilidade de
automação é três vezes maior do que para aqueles com
ensino superior.”

Os trabalhadores na América Latina tendem a ser mais vulneráveis aos riscos do mercado de trabalho do
que seus equivalentes em economias mais avançadas. Isso reflete um maior risco de se submeter a salários
extremamente baixos, considerável insegurança no mercado de trabalho, bem como pior qualidade do ambiente de trabalho. Os sistemas previdenciários são menos maduros em comparação com os de muitos países
da OCDE, muitos deles oferecendo pouco ou nenhum seguro-desemprego. O emprego informal também é
comparativamente alto, chegando a 65% na Guatemala.
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Reforçar as competências de pessoas vulneráveis, a maioria das quais com baixa qualificação, é fundamental
para combater a informalidade e a baixa qualidade de empregos. A probabilidade de estar empregado no setor
informal diminui drasticamente com o nível de educação da pessoa. Os trabalhadores do setor informal, no
entanto, têm acesso mais limitado a oportunidades de formação, o que agrava ainda mais as desigualdades
existentes. Na Colômbia, por exemplo, evidências recentes apontam o aprimoramento de competências como
um dos principais impulsionadores da redução da informalidade de 70%, em 2007, para 62% em 2017 (OCDE,
2020a). Para uma visão mais abrangente do mercado de trabalho, da educação e do contexto de formação na
região da América Latina, consulte os primeiros capítulos do OCDE (2021b; 2020a).
A Estrutura de Prioridades de Aprendizagem de Adultos da OCDE abaixo é usada para avaliar o desempenho
dos sistemas de aprendizagem de adultos e mostra as principais áreas de ação para que eles sejam preparados para o futuro no contexto latino-americano, conforme identificado por especialistas, profissionais e responsáveis pela elaboração de políticas durante a conferência virtual de 2021 da OCDE.

Estrutura de Prioridades de Aprendizagem de Adultos - América Latina

CAREER GUIDANCE

GOVERNANCE

ADULT LEARNING

LATINAMERICA

DIGITALISATION
SKILLS

INCLUSION

PARTICIPATION
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Ação 1
Aumentar a participação e a inclusão
na aprendizagem de adultos
Por que isso é importante?
Na América Latina, aproximadamente 57% dos adultos não participam de atividades de aprendizagem (em
comparação com a média da OCDE de 49%), de acordo com a Pesquisa de Competências dos Adultos
(PIAAC) (OCDE, 2020a). Isso é problemático em um mundo de trabalho em constante mudança, afetado pela
digitalização, automação e globalização.
A baixa participação de adultos em treinamentos pode piorar os resultados do mercado de trabalho a longo
prazo nos países latino-americanos, especialmente para adultos com baixa qualificação, idosos, mulheres,
trabalhadores informais e empregados de PMEs. O PIAAC mostra que no Chile, no Equador, no México e no
Peru, em média, até 60% dos adultos têm baixos níveis de letramento e numeramento, o que os torna mais
vulneráveis aos mercados de trabalho.
A automação provavelmente agrava muitos desses desafios. O emprego em setores que contratam uma
grande parcela de trabalhadores sem qualificação formal, como manufatura e agricultura, poderia ser
automatizado mais facilmente no futuro (Nedelkoska e Quintini, 2018). No Brasil, no Chile, na Colômbia, na
Costa Rica, no México e no Peru, a proporção de trabalhadores contratados nesses setores varia entre 30%
e 40% do total de empregos.

Você sabia?
A participação na aprendizagem de adultos difere bastante entre os grupos da população. Adultos menos qualificados
e mais velhos, bem como mulheres, trabalhadores em empregos com maior risco de automação e empregados de
PMEs treinam menos do que suas contrapartes. Lacunas de participação semelhantes existem em vários países da
OCDE.

A participação na aprendizagem de adultos é muito desigual entre diferentes grupos

Observação: Porcentagem de adultos que participam de aprendizagem formal e não formal relacionada ao trabalho na América Latina. “baixas
competências” refere-se a adultos com pontuação de nível 1 ou inferior em letramento e/ou numeramento no PIAAC. “Trabalhadores de PMEs” refere-se a
trabalhadores de empresas com um a 249 empregados. Os dados estão disponíveis para o Chile, o Equador, o México e o Peru.
Fonte: Pesquisa de Competências dos Adultos (PIAAC) (2012, 2015), (banco de dados), www.oecd.org/skills/piaac; Nedelkoska e Quintini (2018).
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O que podemos fazer?

“A educação para adultos, especialmente idosos, é
baseada em diferentes princípios da educação básica. Uma
das formas de atrair mais deles é envolvê-los diretamente no
planejamento de cursos e treinamentos, pois eles poderão dizer o
que querem aprender.”

Claudia Costin
Fundação Getulio Vargas,
Brasil

Oferecer uma abordagem integrada de treinamento, especialmente para grupos vulneráveis.
Muitos adultos desfavorecidos enfrentam diversas barreiras intersetoriais para a participação, incluindo
cuidados e responsabilidades de trabalho, o custo da formação, a falta de conhecimento das oportunidades
de treinamento existentes ou de seus benefícios, bem como uma falta geral de incentivos a treinamento. A
cooperação entre prestadores de diferentes serviços ou mesmo balcão único facilita o acesso a treinamentos.
•

O El Servicio de Ventanilla Única (Serviço de Balcão Único) no Peru é um mecanismo unificado para
grupos vulneráveis, como desempregados, subempregados e jovens. Os serviços são prestados virtual e
pessoalmente com o apoio de governos nacionais, regionais e locais. O objetivo é fornecer informações
sobre os apoios disponíveis e orientar os adultos para o serviço que melhor corresponda às suas
necessidades, formação ou certificação de competências (ONU, CEPAL, 2015).

•

Um projeto-piloto europeu contendo aprendizagens para o contexto latino-americano é GOAL
(Intervenções de Orientação para Adultos de Baixa Escolaridade) que foi realizado entre 2015 e 2018
em seis países. Serviços de orientação personalizados foram prestados para melhorar a educação e/ou
os resultados do emprego. As avaliações do programa mostraram que as parcerias entre orientadores,
instituições de formação e serviços sociais e de emprego ajudaram a resolver problemas enfrentados por
adultos pouco qualificados (OCDE, 2019a).

Diversificar os canais usados para oferecer treinamento para adultos.
Dependendo de sua situação individual, os adultos podem precisar de canais diferentes para acessar as
oportunidades de aprendizagem. Para alguns, o ensino à distância é uma boa solução, enquanto que, para
outros, um ambiente de sala de aula pode funcionar melhor. Os cursos de formação com forte componente de
ativação têm se mostrado mais eficientes quando realizados dessa forma.
•

O Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (Programa de Educação para a Vida e o Trabalho) no
México oferece formação de competências básicas e aprendizagem modular para jovens e adultos.
O programa oferece oportunidades de aprendizagem para que os participantes concluam o ensino
fundamental e médio. Alguns módulos são oferecidos por meio de uma plataforma on-line, permitindo
flexibilidade. O programa também oferece módulos que são direcionados às necessidades linguísticas,
culturais e sociais de vários grupos desfavorecidos de alunos, incluindo povos indígenas, pessoas com
deficiência ou populações rurais (Hanemann, 2018).

•

Muitos países da América Latina utilizaram a tecnologia para oferecer formação e educação a distância.
Em toda a região existem, por exemplo, programas educativos para estudantes e adultos no rádio ou na
televisão (UNESCO, 2021). Em especial durante a COVID-19, alguns países intensificaram seus esforços
para oferecer formação a distância. Um exemplo é o SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
do Brasil, que redirecionou seu foco para a aceleração da transformação digital e em ferramentas de
ensino a distância via Internet e dispositivos móveis (SENAI, 2021b).
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Ação 2
Oferecer orientação profissional a todos os adultos
Por que isso é importante?
A orientação profissional pode ajudar adultos a navegar no mercado de trabalho em constante evolução e
apoiar o desenvolvimento e a aprendizagem de sua carreira ao longo da vida. Também chamada de orientación
profesional ou desarrollo de carrera na América Latina, ela se refere a um conjunto de serviços que ajudam
as pessoas a fazer escolhas educacionais, de formação e ocupacionais bem informadas ao longo de sua vida
profissional.
As evidências sugerem que a orientação profissional pode ter um impacto positivo nos resultados de
aprendizagem, na participação em treinamentos e nos resultados de trabalho, como encontrar um emprego ou
obter uma promoção (OCDE, 2021b; OCDE, 2021a). Na maioria dos países latino-americanos, a orientação
profissional para adultos é um componente de um conjunto mais amplo de serviços, como programas ativos
de mercado de trabalho, programas de formação ou serviços de intermediação de trabalho de maneira mais
geral (OCDE, 2021b).
O fortalecimento da orientação profissional é crucial na recuperação da crise da COVID-19 para ajudar os
adultos a navegar em um mercado de trabalho modificado. As evidências da pesquisa sugerem que, durante
a crise, a demanda de adultos por orientação profissional aumentou na América Latina (OCDE, 2021b).

Você sabia?
Dos adultos que não obtiveram orientação profissional nos últimos cinco anos, um terço afirma não saber que esses
serviços existiam. O maior grupo de entrevistados não sentiu necessidade desses serviços (37%), o que pode ser, em
parte, devido à falta de conhecimento sobre seus benefícios. Os adultos também apontam outros motivos para não
buscar orientação profissional, como custo dos serviços ou falta de tempo.

O conhecimento dos adultos sobre os serviços de orientação profissional é baixo

Observação: Porcentagem de adultos que não conversaram com um prestador de orientação profissional nos últimos cinco anos, por motivo. Quatro países
participaram da pesquisa: Argentina, Brasil, Chile e México.
Fonte: Pesquisa de Orientação Profissional para Adultos de 2020 da OCDE (SCGA), (OCDE, 2021b).
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O que podemos fazer?
“Nossos serviços de aconselhamento e
orientação profissional priorizam grupos-alvo que
podem enfrentar barreiras maiores para acessar os mercados
de trabalho. [...] Acho que a soma de esforços, a sinergia e a
coordenação interinstitucional podem ser uma estratégia de
sucesso para criar uma espécie de sistema nacional de
orientação profissional.”

Lucien Pedauga,
Serviço Nacional de Emprego, México

Implementar medidas de divulgação proativas.
A falta de conhecimento e informação sobre as possíveis opções de treinamento muitas vezes ajuda a explicar
a baixa participação. Da mesma forma, a falta de benefícios visíveis da formação (por exemplo, progressão
na carreira, salários mais altos, oportunidades de trabalho mais satisfatórias) ou, alternativamente, a falta de
conhecimento dos benefícios impede as pessoas de realizar treinamento. É por isso que a divulgação ativa
é fundamental para envolver os adultos em treinamentos, preferencialmente combinada com uma orientação
focada no histórico e nas aspirações profissionais das pessoas.
•

O Hacemos Futuro (Nós fazemos o futuro), agora incluído no programa Potenciar Trabajo na Argentina,
desenvolve líderes comunitários para alcançar adultos menos qualificados. O programa apoia pessoas que
abandonaram a escola na obtenção de qualificações de nível fundamental e médio. Também dá acesso
à formação profissional. Os potenciais participantes recebem as informações pertinentes via Whatsapp e
reúnem as pessoas de sua comunidade para repassar essas informações. Isso é especialmente relevante
em um contexto com baixa digitalização e conectividade com a Internet (Gobierno de Argentina, 2021b).

•

O Programa Nacional para la Empleabilidad (Programa Nacional de Empregabilidade) peruano foi criado no
fim de 2020 e tem como público-alvo a população entre 18 e 64 anos em situação de extrema pobreza, pobreza
ou aqueles que vivenciam outras vulnerabilidades no mercado de trabalho. Oferece formação, assistência
integral, certificação de competências e outros serviços de emprego. A formação e os serviços são oferecidos
de forma presencial, virtual ou em uma combinação das duas (OCDE, 2019b; Gobierno del Perú, 2021).

Exibir todas as opções de orientação em um local centralizado.
Uma vez que as pessoas decidem buscar orientação sobre como encontrar oportunidades de treinamento,
elas devem ter fácil acesso às informações corretas. Amplamente conhecidos, os portais centralizados são
uma boa solução, pois podem servir como balcão único, fornecendo informações sobre o mercado de trabalho,
avaliando competências e preferências e direcionando os adultos aos serviços disponíveis que correspondem
às suas necessidades. Isso pode ser iniciado por um único agente ou, de preferência, envolver várias partes
interessadas do cenário de aprendizagem de adultos/orientação profissional.
•

Em vários países, os portais de orientação on-line foram fortalecidos nos últimos anos, por exemplo, a
Bolsa Nacional de Empleo (Bolsa Nacional de Emprego), no Chile, o Observatorio Laboral (Observatório
do Trabalho), no México, ou o site MiTrabajoFuturo (MeuTrabalhoFuturo), no Uruguai. A maior parte deles
serve como um portal de entrada que centraliza todas as ofertas disponíveis, como uma linha telefônica
de orientação, encaminhamento para agências de orientação em todo o país, chats, orientação por e-mail
ou combinações como navegação conjunta: conversando com um orientador ao telefone enquanto ele
explica como navegar na plataforma de orientação.
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8

Ação 3
Desenvolver sistemas de garantia de qualidade
e certificação de competências
Por que isso é importante?
Para garantir que os investimentos em treinamento gerem retorno, a educação e a formação devem ser
de alta qualidade. Oferecer alta qualidade também é fundamental para ganhar confiança no sistema de
aprendizagem de adultos, especialmente para a formação não formal, e pode funcionar como um marcador
de distinção para os organismos. Quer seu financiamento seja público ou privado, atender aos padrões de
qualidade pode tornar os organismos mais responsáveis perante suas partes interessadas e seus alunos.
Uma cultura de melhoria contínua do programa contribui para a promoção do desempenho futuro dos
organismos e para a criação de um círculo virtuoso em todo o setor de educação e formação (OCDE, 2021c).
Na América Latina, isso é particularmente importante, considerando a desigualdade na educação inicial e na
oferta de cursos de formação.
Além da garantia de qualidade, a certificação permite que as pessoas, em especial as mais vulneráveis,
tornem suas competências visíveis e valiosas no mercado de trabalho. É uma forma de avaliar formalmente
e comprovar competências e conhecimentos adquiridos de maneiras não formais ou informais, por exemplo,
por meio de experiência de trabalho ou durante um curso de formação. Embora haja regulamentações em
vigor em muitos países da América Latina para a certificação de competências em setores ou indústrias
específicos, poucos têm uma estrutura de certificação coerente em âmbito nacional.

Você sabia?
Uma parte importante da aprendizagem de adultos ocorre de maneiras informais e menos estruturadas. Na
América Latina, cerca de 80% dos adultos participam de aprendizagem informal relacionada ao trabalho, enquanto
a média da OCDE é dez pontos percentuais menor.

A participação em aprendizagem informal relacionada ao trabalho é alta na América Latina

Observação: Porcentagem de trabalhadores que participam de aprendizagem informal relacionada ao trabalho. A aprendizagem informal é definida como
aprender com os outros, aprender fazendo ou manter-se atualizado sobre novos produtos ou serviços pelo menos uma vez por semana. OCDE refere-se à
média de todos os países da OCDE. A média da América Latina inclui dados do Chile, México, Peru e Equador.
Fonte: OCDE (2020a), Pesquisa de Competências dos Adultos (PIAAC) (2012, 2015), (banco de dados), www.oecd.org/skills/piaac.
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O que podemos fazer?
“A contratação por competências em vez
de diplomas e o avanço rumo a alternativas de
formação mais curtas e credenciais mais versáteis do que
os diplomas universitários tradicionais é a tendência que estamos
vendo no mercado. E isso pode, de fato, ser uma boa notícia para
a igualdade e para fechar a lacuna de competências de
maneira mais rápida.”

Mercedes Mateo Diaz,
Banco Interamericano de
Desenvolvimento

Estabelecer sistemas de garantia de qualidade para a aprendizagem de adultos.
A garantia de que os organismos de formação respeitem os requisitos mínimos universais de qualidade
precisa ser incentivada pelas partes interessadas públicas (OECD, 2021c). Isso requer que eles se capacitem
para implementar critérios de qualidade. Padronizar certos aspectos dos programas de formação, como
definição de currículo, formação e credenciais de professores, tamanho das turmas e métodos de avaliação,
também pode aumentar a qualidade. Isso torna a formação comparável em todo o país e aumenta a aceitação
por parte dos empregadores.
•

O PRONATEC (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego) no Brasil é um programa
de aprendizagem de adultos em larga escala que visa a expandir a oferta de educação profissional,
aumentar sua qualidade e criar incentivos para a inscrição em cursos livres de formação de curta
duração para adultos. O Ministério da Educação garante a qualidade por meio da definição de requisitos
específicos para organismos de formação, incluindo qualificações mínimas para instrutores. Isso limita
a heterogeneidade na qualidade do curso de formação, restringindo o tipo de instituições que podem
oferecê-lo. (OCDE, 2018a).

•

Em oito países da região (Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, México,
Nicarágua, Paraguai, Peru) existem políticas que regulamentam a qualidade da formação inicial de
professores. Geralmente, as universidades e instituições de formação de professores são autônomas,
mas são monitoradas e avaliadas por meio de diferentes sistemas de garantia de qualidade, a fim de
assegurar que cumpram os padrões nacionais (UNESCO, 2016).

Estabelecer uma estrutura para a certificação de competências adquiridas informalmente.
Essa estrutura é uma forma de estabelecer padrões de competência setorial, alinhar a certificação de
competências com as necessidades do mercado de trabalho local e supervisionar a qualidade do curso de
formação. Alguns países da América Latina já têm uma estrutura de certificação de competências e um órgão
público responsável por ela.
•

No Chile, o ChileValora é o órgão público que avalia, reconhece e certifica as qualificações, competências
e conhecimentos não formais e informais das pessoas de acordo com uma estrutura nacional. Ele direciona
seus serviços especialmente para trabalhadores sem qualificações formais.

•

O CONOCER (Conselho Nacional de Normalização e Certificação de Competências Trabalhistas) é uma
instituição pública subordinada ao Ministério da Educação Pública do México. As competências das
pessoas podem ser avaliadas por meio de uma rede de prestadores de serviços e elas podem receber
uma certificação válida em nível nacional.

•

A Rede CERTIFIC (Rede Nacional de Certificação Profissional e Formação Inicial e Continuada) no Brasil
é um programa que visa a reconhecer formalmente os conhecimentos, as qualificações e as competências
profissionais adquiridas pelas pessoas. Esse reconhecimento pode levar a uma certificação equivalente
a um determinado nível educacional (OECD, 2018a).
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Ação 4
Alinhar a formação às necessidades do mercado de
trabalho
Por que isso é importante?
Os desequilíbrios entre as necessidades do mercado de trabalho e as competências e qualificações da
população podem ter consequências graves para as economias e as sociedades. Eles podem levar à escassez,
enquanto empresas lutam para encontrar trabalhadores com talento adequado, ou a excessos, enquanto
adultos com competências e qualificações em baixa demanda enfrentam dificuldades para encontrar trabalho
(OECD, 2016).
As evidências do banco de dados Skills for Jobs da OCDE mostram que 44% dos trabalhadores na América Latina
têm qualificações mais altas ou mais baixas do que as exigidas em seus empregos, em contraste com 35% nos
países da OCDE. Essa diferença sinaliza um desalinhamento entre a oferta educacional e as necessidades do
mercado de trabalho. Parte do problema também é a proporção relativamente alta de populações que carecem
de competências básicas (Vide Quadro). É crucial oferecer formação que permita que a força de trabalho
desenvolva habilidades para empregos em demanda e tenha como público-alvo adultos cujas competências
correm o maior risco de se tornarem redundantes.

Você sabia?
Em comparação internacional, jovens e adultos na América Latina ainda carecem de competências básicas. Apesar
das melhorias significativas nas coortes mais jovens, mais da metade de todos os adultos em idade produtiva no
Equador e no Peru, 45% no México e 41% no Chile, não têm competências básicas.

A proporção de adultos sem competências básicas na América Latina é alta

Observação: Porcentagem de jovens (16 a 24), adultos em idade produtiva (25 a 54) e idosos (55 a 65) sem competências básicas, por país. Pessoas sem
competências básicas pontuam no máximo em Nível 1 (inclusive) em letramento e numeramento e abaixo do Nível 1 (inclusive) em solução de problemas.
Fonte: Pesquisa de Competências dos Adultos (PIAAC) (2012, 2015, 2017), (banco de dados), www.oecd.org/skills/piaac/
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O que podemos fazer?

“Na concepção do Programa de Inserción Laboral
Acelerada (PILA), consultamos as nossas empresas parceiras
para compreender os seus requisitos de emprego para os próximos
meses, que tipo de pessoas procuravam e quais as competências
necessitavam.”

Marina Levin,
Randstad
Argentina

Desenvolver exercícios de avaliação e antecipação de competências.
Muitos países tentam avaliar e antecipar as necessidades do mercado de trabalho por meio de levantamentos
de previsão e prospectiva, realizados em diferentes níveis de governo e por diferentes órgãos públicos ou
privados. Esses exercícios podem gerar informações sobre as atuais e futuras necessidades de competências
no mercado de trabalho (demanda de competências) e a oferta de competências disponível. Para alcançar
esse objetivo, os exercícios de avaliação e antecipação (skills assessment and anticipation, SAA) de
competências precisam estar bem alinhados com potenciais usos de políticas, por exemplo, suficientemente
desagregados nos níveis regional, sub-regional ou setorial. As informações podem, então, ser usadas para
adaptar a formação às necessidades identificadas do mercado de trabalho.
•

No Chile, os serviços públicos de emprego utilizam informações sobre a demanda de trabalho, coletadas
por meio de entrevistas, pesquisas e mesas redondas. No Brasil, diferentes ministérios podem enviar
solicitações ao Ministério da Educação para a criação de programas de formação específicos que
correspondam às necessidades de competências identificadas, como parte do PRONATEC.

•

Na Cidade do México, o Diagnóstico de Competencias Demandadas (DiCoDe, Diagnóstico de
Competências Demandadas) é uma ferramenta que coleta, estrutura e visualiza informações sobre a
oferta e a demanda de trabalho local por meio de algoritmos de coleta de dados web. O objetivo do
DiCoDe é reduzir as assimetrias de informação entre os candidatos a emprego e os empregadores,
identificar as competências em demanda, informar as políticas de formação e monitorizar a evolução do
mercado de trabalho.

Direcionar as escolhas de formação para as competências em demanda.
Os serviços de orientação a pessoas podem ser uma boa ferramenta para incentivá-las a realizar a formação
e desenvolver as competências em demanda (consulte também a Ação 2). Restringir as opções de formação
com financiamento público àquelas alinhadas com as necessidades do mercado de trabalho é outra opção.
Alternativamente, fornecer incentivos mais generosos para a participação em cursos de formação em
demanda pode encorajar adultos a desenvolver competências preparadas para o futuro. As competências
digitais têm recebido atenção especial por parte dos governos que desejam alinhar a formação à demanda
por competências.
•

Os Centros de Inclusión Digital (Centros de Inclusão Digital) no México oferecem formação básica em
assuntos de tecnologia como robótica, empreendedorismo e inovação, inclusão digital e também inglês.

•

Vários países implementaram iniciativas para melhorar a alfabetização digital. O Uruguai e o Peru
introduziram Planos Nacionais de Alfabetização Digital (Plan Nacional de Alfabetización Digital). A meta
desses países é formar pessoas com competências em tecnologias de informação e comunicação (TIC)
e no uso de ferramentas de informática e dispositivos móveis (Lapeyre, 2016). A Argentina tem um Plano
Nacional de Inclusão Digital (Plan Nacional de Inclusión Digital) com objetivos semelhantes (Gobierno de
Argentina, 2021a).
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•

O Digital Talent for Chile é uma iniciativa público-privada no Chile que oferece formação inclusiva em
competências digitais. O programa visa a melhorar a empregabilidade de grupos vulneráveis com baixa
qualificação por meio de programas-piloto e iniciativas que permitem aos participantes desenvolver
competências para obter acesso a empregos de qualidade, de acordo com as exigências da economia
digital (Fundación Chile, 2021).

•

Na Costa Rica, o Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad (Programa de
Inovação e Capital Humano para a Competitividade), desenvolvido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia
e Telecomunicações, pelo BID e pela Coalizão de Iniciativas de Desenvolvimento (CINDE), é um programa
de bolsas de estudo em áreas de alta demanda de trabalho. O benefício cobre 100% do custo de formação
nas áreas de ciência, tecnologia e inovação. O objetivo do programa é ajudar as pessoas a melhorar suas
competências nas áreas de crescimento mais rápido do mercado de trabalho e, assim, contribuir para a
competitividade do país (MICITT, 2021).

Envolver empregadores na concepção do treinamento.
O treinamento oferecido nas empresas ou em cooperação com empregadores garante que os trabalhadores
sejam treinados nas competências que estão em demanda. Na América Latina, 63% dos trabalhadores que
participaram de treinamento relatam ter recebido financiamento de seu empregador para pelo menos uma
atividade de aprendizagem1. No entanto, pessoas que trabalham em micro e pequenas empresas na América
Latina têm quase metade da probabilidade de receber qualquer treinamento em comparação com pessoas
que trabalham em empresas de tamanho semelhante nos países da OCDE (OCDE, 2020a). Os incentivos
públicos podem encorajar as empresas a oferecer a seus empregados cursos de treinamento transferíveis,
não estritamente relacionados à empresa. As colaborações entre empresas, principalmente aquelas que
atuam no mesmo setor, são amplamente difundidas na América Latina e geralmente promovidas pelo governo.
•

O Ministério do Trabalho, Emprego e Previdência Social da Argentina implementou o Programa de
Inserción Laboral, PIL (Programa de Inserção Laboral), baseado na cooperação entre diversas empresas
que combinaram esforços para capacitar pessoas dos bairros circunvizinhos em competências projetadas
como necessárias no futuro próximo. O programa inclui a cooperação com representantes do bairro,
funcionando como uma espécie de tutor ou mentor.

•

A Argentina e a Costa Rica estabeleceram redes de aprendizagem em nível nacional com o objetivo de
promover oportunidades de treinamento no contexto de trabalho para jovens vulneráveis e marginalizados.
O projeto propõe várias ações a serem realizadas em nível nacional para promover treinamento no
contexto de trabalho. As redes são criadas com o apoio da GAN (Rede Global de Aprendizagem) em
cooperação com as principais partes interessadas, para aumentar a conscientização e a coordenação e
promover o aumento do investimento do setor privado em programas de aprendizagem no contexto de
trabalho.

•

O Sistema S no Brasil é uma rede de instituições lideradas pela indústria que oferece serviços de
treinamento para os setores industrial (SENAI), comercial (SENAC), de transporte (SEST SENAT) e rural
(SENAR) (Banco Interamericano de Desenvolvimento, 2015). Embora essas instituições sejam financiadas
principalmente por meio de imposto obrigatório sobre a folha de pagamento, elas são administradas
por órgãos da indústria, o que cria uma forte ligação entre a formação profissional e as necessidades
do mercado de trabalho. As instituições envolvidas são baseadas em uma parceria entre organizações
governamentais e partes interessadas, como associações de empregadores, sindicatos de trabalhadores
rurais, cooperativas e outras associações em seus respectivos setores (SENAC, 2018; SENAI, 2021a;
SENAT, SEST, 2021; SENAR, 2021).

•

Os Consejos Sectoriales (Conselhos Setoriais) da Argentina são órgãos setoriais tripartites compostos
por representantes de trabalhadores, de empregadores e do governo. Eles se reúnem regularmente,
com o objetivo de chegar a um consenso quanto à política de competências de curto e médio prazo. O
papel dos Conselhos Setoriais é definir padrões de competência para ocupações específicas, identificar
necessidades de competências setoriais e desenvolver programas de formação relevantes, bem como o
reconhecimento de processos de aprendizagem anteriores (ETF, CEDEFOP e OIT, 2016).

1
Em média, entre os países latino-americanos que participaram da Pesquisa de Competências dos Adultos da
OCDE (PIAAC) em 2015 (Chile, Equador, México e Peru).
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Ação 5
Simplificar a governança de aprendizagem
de adultos e financiamentos associados
Por que isso é importante?
Os governos da América Latina são desafiados a desenvolver boas políticas de aprendizagem de adultos e
diversificar as fontes de financiamento, reunindo partes interessadas nacionais. Infelizmente, a maioria dos
países da América Latina carece de uma estrutura clara para a aprendizagem de adultos ou de uma estratégia
nacional de competências (OCDE, 2020a; OCDE, 2019c; OCDE, 2018a).
Em média, países latino-americanos gastam quase a metade da média de um país da OCDE em políticas ativas
de mercado de trabalho, das quais o treinamento constitui uma grande parte (OCDE, 2020a). As Instituições
Nacionais de Treinamento (NTIs) têm sido uma forma tradicional de oferecer treinamento na região. As NTIs
são órgãos públicos que costumam ser financiados com imposto específico sobre a folha de pagamento
dos trabalhadores formais. Embora os investimentos em Institutos Nacionais de Treinamento (NTIs) sejam
consideráveis, sua eficácia pode ser fortalecida para alcançar uma parcela maior de trabalhadores.
Embora o investimento na aprendizagem de adultos traga benefícios para as pessoas, as empresas e o
governo, os custos não são divididos igualmente. Em especial, o investimento por parte dos empregadores
permanece baixo devido a uma série de barreiras, como a falta de informação, capacidade e/ou recursos.

Você sabia?
A barreira mais comumente relatada à participação na aprendizagem de adultos foi o custo de formação ou educação,
citado por um em cada quatro adultos. Ele foi seguido de perto por outros motivos, incluindo estar muito ocupado no
trabalho (24%) e responsabilidades familiares ou pelo cuidado dos filhos (17%). Barreiras menores foram horário ou
local inconveniente para o treinamento, bem como a falta de apoio dos empregadores (OCDE, 2020a).

O custo da aprendizagem de adultos é uma barreira fundamental para a participação

Observação: Porcentagem de adultos que queriam participar (mais) de aprendizagem, mas não o fizeram porque era muito caro. Os dados incluem
educação e formação formal e não formal relacionados a trabalho e, na América Latina, abrangem o Equador, o Chile, o México e o Peru. OCDE refere-se à
média de todos os países da OCDE.
Fonte: Pesquisa de Competências dos Adultos (PIAAC) (2012, 2015), (banco de dados), www.oecd.org/skills/piaac.
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O que podemos fazer?
“Deve haver intervenção do Estado para garantir uma
visão estratégica para a oferta de educação e formação. [...] As
políticas de formação profissional e de mercado de trabalho muitas
vezes são conduzidas em paralelo; contudo, sua coordenação e
integração são fundamentais.”

Gerhard Reinecke,
Organização Internacional do Trabalho,
Santiago

Desenvolver e adotar uma estratégia nacional de competências.
O objetivo dessa estratégia é melhorar a governança de aprendizagem de adultos, orientar o desenvolvimento
de políticas e melhorar a coordenação entre as partes interessadas. Idealmente, as estratégias de educação de
adultos adotam uma abordagem de governo como um todo, envolvem todas as principais partes interessadas e
parceiros sociais e estabelecem objetivos concretos (OCDE, 2020b; OCDE e OIT, 2020).
•

Vários países latino-americanos criaram órgãos tripartidos que envolvem os parceiros sociais nos
processos de elaboração de políticas e na governança de instituições responsáveis pela política de
emprego. Alguns exemplos são CODEFAT, órgão consultivo do Ministério da Economia do Brasil,
CONOCER no México, ChileValora no Chile ou os Conselhos Setoriais de Formação e Certificação de
Competências na Argentina (OCDE, 2021b). Esse envolvimento pode ser criado e expandido.

•

Os Serviços Públicos de Emprego (PES) e as Instituições Nacionais de Treinamento (NTIs) existem em
todos os países latino-americanos e devem estar envolvidas na governança da aprendizagem de adultos.
Exemplos são SENCE no Chile, SENA na Colômbia, INA na Costa Rica, INFOTEP na República
Dominicana, SECAP no Equador, INADEH no Panamá e SNPP no Paraguai.

•

Alguns países têm estratégias nacionais de competências, por exemplo a stratégia Nacional de
Aprendizagem para Adultos da Alemanha ou o Malásia Education Blueprint 2013-2025.

Elaborar incentivos financeiros para pessoas e empresas.
Incentivos financeiros eficazes podem ajudar a reduzir o custo de formação, encorajar a participação e
aumentar o investimento dos empregadores em treinamentos. É importante considerar os custos diretos
desses serviços, mas também os ganhos perdidos associados à ausência no trabalho para participar deles.
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•

O Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) do Chile oferece diferentes créditos fiscais
para empresas para incentivar a participação em treinamentos ou certificação de competências de seus
empregados, subsídios de emprego e outros incentivos financeiros para empresas. Em 2016, os créditos
fiscais para a participação em treinamentos constituíram 30%, incluindo os trabalhadores mais vulneráveis
(OCDE, 2018b).

•

O Ministério do Trabalho, Emprego e Previdência Social da Argentina oferece crédito fiscal para empresas
que treinam trabalhadores empregados ou desempregados. As empresas apresentam um projeto de
treinamento para obter um crédito fiscal de até 30% do total dos salários. (Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, 2021). Treinamento para o trabalho (Entrenamiento para el trabajo) é outro programa que
oferece incentivos econômicos a empresas para a formação de aprendizes.

•

O estado de Tlaxcala (México) mantém o Supérate, um programa de transferência de recursos voltado
para a redução de extrema pobreza que também promove a capacitação dos beneficiários por meio de seu
componente de treinamento produtivo (componente de entrenamiento en habilidades productivas (Gobierno
del Estado de Tlaxcala, 2019).
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Visão geral dos principais desafios e ações
Principais desafios

Principais ações

Ação 1: Aumentar a participação e a inclusão na aprendizagem de adultos
Muitos adultos na América Latina têm pouca
qualificação, mas a participação em treinamentos
é baixa devido a barreiras como falta de tempo e
recursos financeiros. Os adultos que mais precisam
de qualificação e requalificação são os menos
propensos a participar de treinamentos.

Oferecer uma abordagem integrada de treinamento,
especialmente para grupos vulneráveis.
Diversificar os canais usados
treinamento para adultos.

para

oferecer

Ação 2: Oferecer orientação profissional acessível a todos os adultos
A demanda por orientação profissional aumentou
durante a crise da COVID-19, mas a orientação
profissional para adultos não recebe atenção
específica das políticas públicas. Muitos adultos não
têm conhecimento dos serviços existentes.

Implementar medidas de divulgação proativas.
Exibir todas as opções de orientação em um local
centralizado.

Ação 3: Desenvolver sistemas de garantia de qualidade e certificação de competências
Poucos países latino-americanos possuem um
sistema de garantia de qualidade rigoroso para a
educação e formação de adultos, o que leva a ofertas
altamente heterogêneas.

Estabelecer sistemas de garantia de qualidade para
os sistemas de aprendizagem de adultos.

A aprendizagem informal relacionada ao trabalho
é generalizada, mas a maioria dos países não tem
padrões claros para a certificação, o que limita a
visibilidade e a portabilidade de competências dos
adultos.

Estabelecer uma estrutura para a certificação de
competências adquiridas informalmente.

Ação 4: Alinhar a formação às necessidades do mercado de trabalho
A educação e a formação não estão bem associadas
às necessidades do mercado de trabalho e uma
parcela relativamente alta da população carece de
competências básicas.

Desenvolver avaliações das necessidades de
competências atuais e emergentes no mercado de
trabalho para informar o conteúdo do treinamento.

Há um intercâmbio sistemático limitado entre
organismos de formação e empregadores sobre as
competências necessárias no mercado de trabalho.

Envolver empregadores na concepção e oferta do
treinamento.

Direcionar as escolhas de formação de pessoas e
organismos para as competências em demanda.

Ação 5: Simplificar a governança de aprendizagem de adultos e financiamentos associados
A maioria dos países da América Latina não tem
uma abordagem coerente e unificada para o
desenvolvimento das competências de adultos.

Desenvolver e adotar uma estratégia nacional de
competências.

O custo é a maior barreira para a realização de
treinamento para adultos e o investimento por parte
dos empregadores permanece abaixo do ideal.

Elaborar incentivos financeiros eficientes para
pessoas e empresas.
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