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APRESENTAÇÃO

SOBRE A INICIATIVA NEO

A NEO é uma iniciativa liderada pelo Fundo Multilateral de Investimentos (FUMIN) do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) e pela International Youth Foundation (IYF) com o apoio 

da Unidade de Mercados de Trabalho (LMK) do BID e dos parceiros corporativos fundadores: Arcos 

Dorados, Fundação Caterpillar, CEMEX, Microsoft e Walmart. Seu objetivo é melhorar a qualidade 

do capital humano e a empregabilidade de jovens vulneráveis da América Latina e do Caribe. 

Trata-se de uma parceria pioneira em que empresas, governos e sociedade civil disponibilizam 

recursos, conhecimentos e habilidades para a implementação de soluções de emprego eficazes e 

sustentáveis. Lançada na Cúpula das Américas em 2012 com uma duração prevista de 10 anos, 

essa iniciativa tem como objetivo melhorar a empregabilidade de um milhão de jovens vulneráveis.

A publicação “Vinculando a formação para o emprego às demandas e oportunidades do mercado 

de trabalho” foi financiada com recursos da Microsoft.

OS AUTORES

Este guia foi desenvolvido pela equipe da Iniciativa NEO da International Youth Foundation.

As opiniões expressas nesta publicação são de responsabilidade dos autores e não refletem, 

necessariamente, a opinião do BID, de sua Diretoria Executiva e tampouco dos países que 

representa. Da mesma forma, não refletem necessariamente a opinião do FUMIN, da IYF ou dos 

parceiros corporativos da Iniciativa NEO.

Copyright © 2015 Banco Interamericano de Desenvolvimento, na qualidade de administrador do 

FUMIN. Todos os direitos reservados. Este documento pode ser livremente reproduzido para fins 

não comerciais. É proibido o uso comercial não autorizado desta obra.

Para obter mais informações, visite: www.jovenesneo.org, www.iyfnet.org/es/neo y www.fomin.org and 
www.fomin.org.
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PREFÁCIO

O objetivo deste guia é compartilhar as experiências e aprendizagens adquiridas nos mais de 

dez anos de implementação de programas de empregabilidade para jovens como o Programa 

entra211 e apresentar uma série de orientações conceituais e ferramentas metodológicas que, 

adaptadas às condições próprias de cada contexto, podem orientar estudos sobre o mercado 

de trabalho. 

Essas experiências nos ensinaram que o sucesso dos programas de empregabilidade para 

jovens depende da sua capacidade de satisfazer os interesses e necessidades dos jovens e 

os requisitos do mercado de trabalho em um determinado contexto geográfico. A partir desse 

ponto de vista, o estabelecimento de um diálogo com o mercado de trabalho é uma prática 

essencial que permite que as entidades qualifiquem e ajustem sua oferta de cursos de formação 

às necessidades desse mercado e, assim, promovam melhores possibilidades para jovens 

entrarem no mundo do trabalho e desenvolverem um plano de vida mais produtivo. 

Esta publicação procura desmistificar a ideia de que a "inteligência do mercado" é um tema 

restrito a economistas especializados que exige investimentos substanciais e está fora do 

alcance da grande maioria das organizações que trabalham com jovens no sentido de melhorar 

sua empregabilidade. Para tanto, ela apresenta algumas estratégias e ferramentas práticas 

desenvolvidas e validadas por entidades de ensino e formação profissional em mais de 15 

países da região. 

O guia "Vinculando a formação para o trabalho às demandas e oportunidades do mercado de 

trabalho" faz parte do componente de fortalecimento de entidades prestadoras de serviços 

vinculadas à Iniciativa NEO. No seu desenvolvimento, recorremos à literatura especializada 

na juventude, na formação e no mercado de trabalho e a diversos estudos, sistematizações e 

manuais elaborados pelas agências executoras do Programa entra21 e por outros programas 

de empregabilidade para jovens desenvolvidos pela International Youth Foundation em parceria 

com o FUMIN e outros parceiros na América Latina e no Caribe.

Prefácio

"Oferecer aos jovens uma formação que não se antecipe a 
transformações no mercado e não incorpore o contexto geral da 

evolução do mundo do trabalho é contribuir para sua  
imobilidade no mercado de trabalho no futuro.”

— CINTERFOR

1 O Programa entra21 foi executado pela International Youth Foundation em 2001 em parceria com o Fundo Multilateral de 
Investimentos (FUMIN) do Banco Interamericano de Desenvolvimento com o objetivo de melhorar a empregabilidade de jovens 
desfavorecidos na América Latina e no Caribe. https://www.iyfnet.org/sites/default/files/library/YOUth08_PolicyMatters.pdf 

https://www.iyfnet.org/sites/default/files/library/YOUth08_PolicyMatters.pdf
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PONTO DE PARTIDA

O que é este guia e qual é seu objetivo? 
O guia "Vinculando a formação para o emprego às demandas e oportunidades do mercado de trabalho" é uma 

publicação que apresenta uma série de recursos teóricos e metodológicos a entidades de ensino e formação para o 

emprego que lhes permitem conhecer o mercado de trabalho e usar essa inteligência para conceber e implementar 

cursos de formação ou educacionais sintonizados com os requisitos de um mercado cada vez mais dinâmico e 

exigente. 

A quem se destina?
Esta publicação foi desenvolvida para instituições públicas ou privadas (com ou sem fins lucrativos) que 

coordenam programas ou prestam serviços de educação ou formação para o emprego a jovens em condições 

de vulnerabilidade. Esperamos que todos os recursos e estratégias apresentados aqui sejam úteis tanto para 

organizações recém-envolvidas com o tema como para as que já trabalham com ele e só precisam refinar suas 

intervenções.

Como ele está organizado?
O guia está organizado em três capítulos. O capítulo 1, sobre a formação para o emprego e o mercado de 

trabalho, apresenta as bases conceituais do que se entende por formação para o emprego, descreve como se 

desenvolve um programa de formação e enfatiza a importância das pesquisas de mercado. O capítulo 2, sobre 

como identificar as demandas do mercado de trabalho, enfatiza os tipos de estudos, metodologias e recursos 

práticos que facilitam sua implementação e o capítulo 3, sobre como estabelecer a conexão entre a formação para 

o emprego e o mercado de trabalho, apresenta uma série de recomendações sobre como sintonizar a oferta de

cursos de formação para o emprego às demandas de recursos humanos do mercado. 

Por último, os anexos apresentam algumas ferramentas de apoio ao processo de pesquisa e exemplos de 

metodologias já testadas. 





CAPÍTULO 1

Sobre a formação para o emprego e o 
mercado de trabalho
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O que se entende por formação para o emprego?  
A formação para o emprego refere-se a um grupo organizado de atividades 

especificamente concebidas para melhorar o desempenho das pessoas no mercado de 

trabalho ao fortalecer suas capacidades técnicas e competências socioemocionais. Ao 

mesmo tempo, seu objetivo é melhorar a empregabilidade das pessoas e contribuir para 

aumentar a produtividade das empresas nas quais elas trabalham. Organizações que 

oferecem cursos de formação para o emprego referem-se a entidades e programas do setor de formação técnico-

acadêmica como entidades de formação profissional.  

O termo formação profissional refere-se a todos os estudos e aprendizagens voltados para a inserção, 

reintegração e atualização laboral cujo objetivo principal é aumentar e adaptar os conhecimentos e habilidades 

dos trabalhadores atuais e futuros ao longo de toda a sua vida. Atualmente, o termo usado na maioria dos 

países é Educação e Formação Profissional, traduzido do inglês Vocational Education and Training (VET). Lei 

28.518 de 2005 da Colômbia.

Organismos de cooperação internacional e organizações como o FUMIN, BID e IYF levam cada vez mais 

em conta a importância da formação apoiada em pesquisas de mercado, por compreenderem que o 

conhecimento do mercado de trabalho evidencia a qualidade e a viabilidade dos projetos e apoia seu 

desenho e posterior cofinanciamento. A relevância da formação constitui um padrão de qualidade do 

Programa NEO. Consulte o "Guia NEO de padrões de qualidade" em: http://www.fomin.org/en-us/
Home/Knowledge/Publications/idPublication/135561.aspx

Saber

Princípios da formação para o emprego

Os programas ou ações de educação e formação para o emprego para jovens em situação de vulnerabilidade 

social e econômica devem: 

• Observar critérios de qualidade que promovam uma maior empregabilidade e um melhor desempenho de

jovens nos seus locais de trabalho.

• Articular as expectativas de desenvolvimento de jovens com os objetivos das empresas em termos de

produtividade e competitividade.

• Satisfazer as demandas do mercado de trabalho no presente e, se possível, prever suas demandas no

médio prazo.

• Os estudos e a literatura sobre programas de apoio à empregabilidade de jovens oferecem amplas

evidências de que a formação para o emprego funciona melhor quando:

• Enfoca setores industriais em processo de crescimento que podem oferecer funções de qualidade para

quem está entrando no mercado de trabalho pela primeira vez.

• Oferecem formação no conjunto de habilidades e competências demandas por esses setores.

• Incluem um envolvimento significativo desses empregadores em potencial no desenho e implementação de

programas de formação.

http://www.fomin.org/en-us/Home/Knowledge/Publications/idPublication/135561.aspx
http://www.fomin.org/en-us/Home/Knowledge/Publications/idPublication/135561.aspx
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O que se entende por mercado de trabalho?
Entenderemos o mercado de trabalho como a relação entre a demanda por pessoal por parte de empregadores e 

a força de trabalho ou recursos humanos que podem satisfazê-la. 

Essa dinâmica envolve uma relação importante entre empregadores 

que dispõem de postos de trabalho, sabem o que querem e como 

querem e decidem contratar empregados ou não e instituições que 

oferecem cursos de formação para o emprego para jovens vulneráveis, 

que devem compreender as necessidades do mercado de trabalho e 

suas práticas de contratação.

Essa relação cria um ciclo que beneficia a todos, já que, quando jovens 

concluem programas de formação, eles se tornam aquilo que os 

empregadores estão precisando.

O que se entende por estudos sobre o mercado de trabalho?
Um estudo sobre o mercado de trabalho oferece informações sobre oportunidades de emprego no presente e no 

futuro e possibilita análises de questões como as áreas da economia que geram mais empregos, a qualificação dos 

trabalhadores, o grau de eventualidade dos empregos, características e possibilidades de inserção no mercado de 

trabalho para desempregados, etc.—fatores que, em combinação com as conjunturas econômicas, determinam 

o funcionamento desse mercado. Na forma tradicionalmente conhecida, os estudos sobre o mercado de trabalho

são pesquisas realizadas por economistas ou especialistas no tema. Trata-se de uma análise rigorosa e sistemática 

da economia nacional e internacional, que teoricamente possibilita a identificação de necessidades em termos de 

recursos humanos e formação em um determinado setor ou ramo. Sem querer diminuir a importância desse tipo 

de análise, este guia propõe uma definição mais pragmática e acessível a entidades que desenvolvem projetos ou 

programas de empregabilidade dirigidos a jovens em condição de vulnerabilidade.

JOVEN CURSO DE FORMAÇÃO

EMPREGADOR

Lacunas de habilidades
O termo "lacunas de habilidades" é usado para descrever o desajuste qualitativo entre a disponibilidade 

de recursos humanos e as necessidades do mercado de trabalho. As "lacunas em termos de habilidades" 

tornam-se evidentes quando os empregadores sentem que sua força de trabalho atual não tem as 

habilidades que seu negócio exige ou quando pessoas que entraram no mercado de trabalho recentemente 

não têm o treinamento ou as habilidades demandadas pelo mercado.  

Adaptado de: Strietska-Ilina, O. (NSTF, 1998) “Skills Shortages” in Modernising Vocational Education and 

Training in Europe: Background Report. Fourth report on vocational training research, CEDEFOP, Vol.1, 2008.

GLOSSÁRIO
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Nesse sentido, entendemos os estudos sobre o mercado de trabalho como atividades de coleta e análise de 

informações realizadas por uma ou mais organizações com vistas a detectar necessidades e mudanças no mercado 

de trabalho, identificar novas ocupações e reconhecer nichos de demanda por pessoal. 

Este guia enfoca como se pode obter e interpretar informações sobre a demanda do setor privado, que normalmente 

é um dos que mais demandam funcionários qualificados. É importante também levar em consideração que 

esse setor é o que mais sofre transformações relativamente e, portanto, exige que as entidades sejam mais 

competentes em seus esforços para detectar e compreender as implicações de mudanças em processos de 

produção, tecnologias, produtos, etc. No entanto, e embora este guia enfatize esse segmento, também é importante 

reconhecer que tanto o setor público como o privado são geradores de empregos e que, em alguns países, eles 

podem representar uma parcela significativa da economia. 

Exemplos de fontes de informações para um estudo sobre a demanda de trabalho:

• Federações ou organizações sindicais.

• Serviços de oferta de emprego privados e públicos.

• Observatórios do trabalho.

• Entidades governamentais: ministérios do trabalho, da fazenda, órgãos de promoção da produtividade ou

do desenvolvimento econômico em nível regional ou local, entre outras.

• Centros de pesquisa.

• Redes e instituições de formação para o emprego.

• Câmaras de comércio e outras associações empresariais.

• Bancas empresariais.

• Empresas.

De acordo com o esquema de pesquisas de mercado proposto pelo CINTERFOR2, as instituições de 

colocação profissional, que geralmente são agências de recrutamento e colocação de pessoal, constituem 

um foco estratégico em qualquer exercício de pesquisa de mercado, já que têm ampla experiência nessa 

área e podem fornecer informações atualizadas sobre o que está acontecendo no mercado de trabalho. 

Considerando que essas instituições frequentemente atuam em níveis ocupacionais e campos definidos, é recomendável 

fazer uma pré-seleção das que atuam mais em contato com as ocupações de interesse dos jovens participantes dos 

programas de formação.

2 Centro Interamericano para o Desenvolvimento do Conhecimento na Formação Profissional.  
http://www.oitcinterfor.org/general/%C2%BFqu%C3%A9-oitcinterfor

Saber

http://www.oitcinterfor.org/general/%C2%BFqu%C3%A9-oitcinterfor
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Os benefícios que uma pesquisa de mercado pode oferecer a uma entidade de formação incluem os seguintes:

• Uma rede mais ampla de contatos com diferentes atores do mercado: entidades que oferecem 

cursos de formação para o emprego, observatórios, sindicatos, empresas, instituições de pesquisa e, 

particularmente, empresas.

• Informações sobre tendências do mercado de trabalho e sobre necessidades dos empregadores no 

presente e no futuro. Com essa inteligência de mercado, a entidade pode melhorar seus conteúdos e 

estratégias de formação, pois ela possibilita a identificação de habilidades críticas para diferentes setores 

e do volume demandado de pessoas com essas habilidades.  

• Maior conhecimento sobre requisitos para contratações que podem ser compartilhados com os jovens 

em seus processos de recrutamento e colocação. Quem é beneficiado por estudos sobre o mercado de 

trabalho?

Segundo o estudo "Educação para o emprego: como projetar um sistema que funciona", 

desenvolvido pela McKinsey em 2013, empregadores, prestadores de serviços 

educacionais e jovens vivem em universos paralelos e têm uma compreensão muito 

diferente da mesma situação. 

De acordo com o relatório:

40% dos empregadores da região declaram ter grandes dificuldades para encontrar recursos humanos 

adequados para preencher suas vagas. 

Um terço dos empregadores afirma nunca ter se comunicado com prestadores de serviços educacionais; 

entre os que fazem isso, menos da metade afirma que esse contato foi eficaz. 

Mais de um terço dos prestadores de serviços educacionais relatam que não têm a capacidade de estimar 

o percentual de jovens que concluem seus cursos e conseguem um emprego. Entre os que afirmam ter 

essa capacidade, 20% superestimam esse percentual em relação ao que os próprios jovens afirmam. 

Menos da metade dos jovens afirma que quando escolheu o que estudar tinha uma boa compreensão 

das disciplinas exigidas para exercer profissões com uma boa oferta de empregos e bons salários. 

Os dados colhidos nesse estudo destacam a importância de se promover a convergência e interação 

com todos os atores do mercado para minimizar o descompasso entre a oferta e a demanda, que é a 

crítica mais comum a instituições de formação, inclusive a universidades e institutos de ensino técnico.

Para obter mais informações, visite:  

http://www.eduteka.org/pdfdir/educacion_para_el_empleo.pdf 

Outras
Vozes

http://www.eduteka.org/pdfdir/educacion_para_el_empleo.pdf
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Quem é beneficiado por estudos sobre o mercado de trabalho?
Ter informações atuais e confiáveis sobre demandas atuais e emergentes do mercado de trabalho é útil para:

Os jovens: porque lhes permite tomar decisões fundamentadas e definir seu plano profissional e ocupacional 

com trajetórias de boas perspectivas de empregos de qualidade. Uma busca planejada por emprego exige acesso 

a informações atualizadas sobre as demandas de emprego na localidade ou região e sobre os procedimentos e 

critérios mais adotados pelos empregadores para selecionar os empregados de que precisam.

Obs.: Quando instituições de formação desenvolvem estudos sobre o mercado de trabalho, é aconselhável que 

concentrem seus esforços de pesquisa nos segmentos de mercado nos quais os jovens são competitivos. Além 

“As perspectivas do setor no qual se pretende trabalhar, as características das políticas de recursos 

humanos, os mecanismos predominantes de seleção de pessoal e a avaliação dos cursos de formação 

predominante no setor são informações que a entidade de formação deve possuir para definir a oferta 

dos seus cursos e ter um bom relacionamento com os atores do setor”.  

Para obter mais informações, veja:  

“Guia de Implementação de Estágios para Jovens”  

http://prejal.lim.ilo.org/prejal/docs/bib/200810290004_4_2_0.pdf

Saber

A experiência de mais de 10 anos trabalhando com temas relacionados à empregabilidade dos jovens 

permite que a IYF e o FUMIN afirmem o seguinte: 

Os programas de formação profissional intencionalmente concebidos para satisfazer as necessidades 

de mercados locais têm uma probabilidade maior de garantir uma inserção sustentável no mundo do trabalho do que 

os programas desconectados desses mercados.

Quando os programas compreendem as tendências e os desafios competitivos que afetam os diversos setores da 

economia, eles têm melhores condições de tomar decisões que lhes permitem canalizar seus investimentos e recursos 

mais adequadamente. 

Os programas de formação concebidos nas bases tradicionais, que oferecem cursos de formação sem considerar as 

tendências do mercado e o destino dos jovens formados, geram um desequilíbrio no mercado de trabalho que limita 

as oportunidades de inserção profissional desses jovens e as possibilidades de o setor produtivo encontrar o pessoal 

de que precisa. Isso evidencia a falta de relevância e eficácia dos programas e sua incapacidade de contribuir para o 

desenvolvimento dos setores nos quais são desenvolvidos. 

Outras
Vozes

http://prejal.lim.ilo.org/prejal/docs/bib/200810290004_4_2_0.pdf
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de facilitar o processo de pesquisa, isso permite que elas desenvolvam programas de formação de acordo com as 

características pessoais, sociais e culturais desses jovens e com as ocupações às quais eles podem se candidatar.  

As entidades de formação: Conhecer o mercado, ajustar os cursos que oferecem às demandas identificadas e 

alcançar elevados percentuais de inserção laboral para os jovens que concluem seus cursos são indicadores de 

qualidade que geram prestígio, credibilidade e sustentabilidade para entidades de formação. Muitos governos 

organizaram seus sistemas de formação para o emprego e definiram, como padrão de qualidade, a capacidade 

das organizações de dialogar com o mercado e garantir a relevância dos cursos de formação que oferecem e 

as oportunidades e qualidade dos estágios e da inserção laboral dos que concluem seus cursos. Além disso, o 

estabelecimento de uma relação com os empregadores com base na realização de um estudo de mercado permite 

que as instituições de formação agilizem processos de atualização do seu currículo, construam sua rede de 

empresas para garantir empregos para os jovens formados nos cursos e obtenham um retorno maior sobre seus 

investimentos na formação de um(a) jovem.

As empresas: porque as entidades de formação responderão com mais precisão às necessidades identificadas e 

produzirão jovens mais preparados por meio de seus cursos, contribuindo, assim, para minimizar os investimentos 

das empresas na seleção, recrutamento e treinamento de pessoal.

Os serviços de orientação e colocação profissional: porque os estudos de mercado lhes permitem fazer seu 

trabalho de conectar a oferta à demanda do mercado de trabalho e fornecer informações para que os jovens 

tomem decisões fundamentadas sobre sua trajetória educacional e profissional. 

Qual é o alcance dos estudos sobre o mercado de trabalho?

A tabela a seguir resume o possível alcance de um estudo sobre o mercado de trabalho e uma resposta à pergunta 

"O que é necessário para se realizar um estudo sobre o mercado de trabalho?"

A Fundação Chile desenvolveu, juntamente com o Serviço Nacional de Capacitação e 

Emprego (SENCE) e o Fundo Multilateral de Investimentos do Banco Interamericano 

de Desenvolvimento, um programa concebido para melhorar a qualidade da formação 

profissional no Chile. Esse programa tem o objetivo de alinhar a oferta de formação à 

demanda de empresas e setores fundamentais da economia chilena.

Fonte:  

http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.html?id=CH-M1015

Outras
Vozes

http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.html?id=CH-M1015
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ALCANCE OBJETIVO

Identificação de 
setores em processo 
de expansão

• Conhecer os setores e subsetores da economia que tenham o potencial de gerar empregos de qualidade.

Caracterização dos 
empregadores a serem 
enfocados

• Procurar obter informações sobre empresas líderes dos setores em processo de expansão: porte, localização, 
trajetória de crescimento, vantagem competitiva e mão de obra que empregam.

Identificação da 
demanda por recursos 
humanos na localidade

• Conhecer a demanda atual e projetada para trabalhadores que estão entrando pela primeira vez em um
campo profissional específico e em uma determinada região.

• Identificar pontos de acesso em potencial a empregos para jovens em setores ou subsetores específicos.

• Identificar, particularmente, barreiras ao acesso, retenção e ascensão de setores populacionais no ambiente de
trabalho em questão.

Conhecimento dos 
perfis ocupacionais

• Obter informações sobre as competências e habilidades necessárias para ocupações em alta demanda.

• Identificar as práticas de contratação dos empregadores e os requisitos de entrada, tais como: tipo de
educação formal ou técnica, experiência necessária, entre outros aspectos.

Conhecimento 
da qualidade dos 
empregos

• Investigar aspectos como os seguintes: salários e benefícios, ambiente de trabalho, segurança, acessibilidade
para os jovens, considerações de gênero, causas de rotatividade, etc. A questão é identificar se são "bons
empregos" para os jovens. 

• Mapear possíveis oportunidades de carreira e saber como se pode passar de uma primeira inserção no
mercado de trabalho a empregos de mais responsabilidade e melhor remuneração.

Conhecimento 
ou ampliação da 
capacidade instalada 
para a prestação de 
serviços de formação 
na localidade ou região

• Obter informações sobre: quantidade, qualidade, alcance, custos e exigências para a matrícula em programas
existentes no ambiente próximo (inclusive programas oferecidos na própria organização).

• Conhecer a avaliação que os empregadores fazem dos graduados desses programas.

• Estabelecer ligações com as empresas para conseguir seu apoio, melhorar a formação e para aumentar o
acesso de formados a estágios e empregos de qualidade.

Desenvolvimento 
de diagnósticos do 
mercado de trabalho a 
partir da perspectiva 
da oferta

• Indagar jovens e empregadores a respeito das suas percepções em relação aos empregos em demanda.

• Verificar se a demanda por recursos humanos é relevante para os jovens com os quais se está trabalhando. 
Identificar barreiras como as seguintes: perfil de entrada (escolaridade, experiência, idade, etc.); condições
geográficas ou culturais que possam limitar o acesso aos empregos em questão. 

• Verificar quais são os perfis das comunidades desassistidas, fazer um diagnóstico das necessidades e
oportunidades para os jovens, etc. Esse diagnóstico pode ser desenvolvido paralelamente à coleta de
informações sobre os jovens a serem atendidos (enfoque de duplo cliente). 

Identificação de 
desafios para a 
competitividade 
de uma empresa 
específica

• Identificar os desafios enfrentados para: selecionar e reter pessoal; atualizar seus conhecimentos e incorporar
novas tecnologias e processos; oferecer produtos ou serviços de qualidade, entre outros aspectos, com
eficiência.

Identificação de 
oportunidades e 
desafios para a 
competitividade de 
um setor ou cluster 
específico

• Conhecer aspectos relacionados a políticas regulatórias, investimentos públicos e privados, projeções de
crescimento, demandas de cadeias de valor, logística, custos, leis trabalhistas, entre outros elementos.
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As particularidades de cada contexto e os objetivos a serem alcançados com o estudo 

devem levar cada instituição a optar pela adoção de metodologias e ferramentas rigorosas e 

exaustivas (estudos avançados) ou de abordagens mais práticas e econômicas, que também 

podem ser de grande utilidade.  

Nesse sentido, é importante considerar cuidadosamente o alcance e os objetivos do estudo para definir 

qual seria a metodologia mais adequada para cada instituição. Por exemplo, se o objetivo principal for 

obter informações estatísticas confiáveis para o planejamento econômico de uma região, é possível 

que o estudo exija a seleção de amostras aleatórias e o uso de ferramentas analíticas que implicam, 

necessariamente, o envolvimento de especialistas em pesquisas quantitativas e qualitativas. 

Da mesma maneira, quando o objetivo principal for a definição ou melhoria do currículo de entidades 

de formação para que seus graduados se tornem mais empregáveis, o estudo deve se concentrar em 

um número específico de empregadores representativos do setor para o qual o currículo em questão foi 

elaborado. Nesse caso, o estudo pode ser realizado por funcionários da entidade que oferece os cursos 

de formação com o apoio de especialistas em questões relacionadas ao trabalho.

O que é necessário para se realizar um estudo sobre o mercado de trabalho? 
Embora os diagnósticos ou pesquisas do mercado de trabalho sejam, em seu senso estrito, estudos rigorosos 

que exigem conhecimentos e competências de especialistas, muitas instituições de formação, ainda que não 

disponham dos profissionais ou recursos necessários para realizar esses estudos, devem, na prática, assumir o 

desafio de conhecer cada vez melhor a dinâmica do mercado de trabalho e empregadores em potencial para os 

jovens que concluem seus cursos.   

Para realizar estudos com algum nível de rigor, é importante contar com os recursos profissionais, técnicos e 

financeiros necessários para:

• Planejar e levar a cabo todas as fases do processo de pesquisa.

• Gerir o apoio de especialistas.

• Gerar vínculos com as principais partes interessadas.

• Ter acesso a fontes primárias e secundárias de informações.

• Conceber e implementar a metodologia e as ferramentas a serem usadas no processo de pesquisa.

• Realizar pesquisas, entrevistas ou grupos focais.

• Registrar, codificar e analisar dados e respostas (usando, ocasionalmente, um software especializado 

para realizar essa análise).

• Documentar e comunicar os resultados e conclusões do estudo.

• Traduzir as aprendizagens em respostas programáticas (para processos de seleção, treinamento 

específico na ocupação, formação em habilidades para a empregabilidade, assistência à procura de 

emprego, entre outras).

• Estabelecer alianças e vínculos estratégicos com empregadores em potencial.

• Desenvolver planos que permitam a atualização contínua de informações.

Saber
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3 O Rutas é um programa implementado pela IYF no México com recursos da Agência Internacional para o Desenvolvimento dos 
Estados Unidos, a USAID, que procura apoiar mudanças sistêmicas no ensino secundário técnico.

Para ilustrar a relação entre o alcance, a metodologia e os recursos alocados a estudos sobre o mercado de 

trabalho, apresentamos, abaixo, três exemplos de estudos dessa natureza realizados por entidades parceiras dos 

programas entra21 e RUTAS3. 

Tema Estudo básico Estudo intermediário Estudo avançado

Tema Análise do mercado de trabalho 
em Nuevo León. 

Programa RUTAS.

Pesquisa da demanda do mercado 
de trabalho por jovens formados 
em tecnologia da informação (TI) 
pela Fundação CIRD. Programa 
Entra21. Fase I.

Estudo macroeconômico setorial: 
Telecomunicações e Serviços 
Financeiros.

Duração 40 dias 60 dias 90 dias

Custo Aproximadamente US$ 2.000 
(2014).

Aproximadamente US$ 3.500 
(2005)

US$ 8.400 (2005)

Participantes Três pessoas da equipe de 
trabalho do Programa RUTAS.

Equipe de trabalho da CIRD e 
especialistas em estudos sobre o 
mercado de trabalho.

Consultoria externa com orientação 
do pessoal da Fundação Chile com 
experiência em pesquisas.

Metodologia • Análise de fontes 
secundárias (foram usadas 
fontes não convencionais, já 
que os censos e pesquisas 
domiciliares não forneceram 
elementos conclusivos). 
Bancos de dados de vagas 
de emprego do Serviço 
Nacional de Emprego para 
os anos de 2011 a 2013 e 
registros de investimentos 
estrangeiros diretos para os 
anos de 2009 a 2013.

• Análise de fontes secundárias. 

• Entrevistas detalhadas com 12 
sindicatos e associações de 
empresas e com 13 empresas, 
entre grandes, pequenas e 
médias.

• Validação dos resultados com 
um subgrupo de sindicatos e 
empresas.

• Análise de fontes secundárias. 

• Uso de técnicas quantitativas 
e qualitativas de pesquisa 
(questionários, entrevistas 
detalhadas, entre outras) para 
colher informações de atores-
chave dos diferentes setores 
produtivos pesquisados e de 
especialistas no tema.

Objetivos • Fazer uma avaliação inicial 
do mercado de trabalho em 
Nuevo León com o objetivo 
de identificar áreas de 
oportunidade para fortalecer 
o diálogo entre as escolas e 
novas indústrias.

• Determinar em que zonas 
do mercado de trabalho 
seria mais rentável para 
as entidades de formação 
investirem.

• Conhecer as necessidades não 
satisfeitas ou mal satisfeitas de 
empresas em relação a jovens 
formados em tecnologias de 
informação.

• Identificar as causas do fracasso 
de jovens recém-contratados no 
local de trabalho.

• Conhecer o grau de 
disposição das empresas de 
assinar acordos de estágios 
(remunerados ou não) e avaliar 
alternativas e possibilidades de 
inserção laboral para estagiários 
formados em TI.

• Conhecer a oferta atual de 
empregos na área de TI. 

• Identificar as características 
relevantes dos setores "serviços 
financeiros" e "transportes e 
telecomunicações" para orientar a 
formação de recursos humanos e 
técnicos que o Programa entra21 
oferecerá.

• Caracterizar tipos de empresas 
existentes em ambos os setores 
e o perfil dos recursos humanos 
com os quais contam.

• Identificar áreas de competência 
com maior demanda no mercado 
de trabalho em ambos os setores 
e formas pelas quais essa 
demanda é satisfeita em funções 
associadas ao uso de NTIC e com 
potencial de emprego para jovens.
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Sobre como identificar as demandas do 
mercado de trabalho
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Algumas considerações
Este capítulo enfoca diferentes opções de pesquisas de mercado disponíveis a uma entidade de formação. 

Obviamente, a seleção de uma delas depende dos tipos e níveis de recursos de cada instituição. Para determinar 

qual seria a melhor opção, é importante levar em consideração uma série de fatores, que envolvem desde a 

capacidade institucional às características dos jovens a serem atendidos. As considerações apresentadas a seguir 

resumem as experiências e práticas de diferentes entidades de formação na região, que incluem desde redes de 

institutos públicos de formação para o trabalho a centros de formação mantidos por ONGs ou grupos religiosos.

Capacidade institucional

• Nível de experiência da organização na realização e/ou supervisão de pesquisas quantitativas e/ou 

qualitativas. 

• Disponibilidade de recursos para a realização do estudo. 

• Acesso a especialistas para assessorar e/ou realizar o estudo.

• Tempo disponível para coordenar e apoiar o estudo.

Parâmetros do estudo

• Alcance do estudo, de acordo com as necessidades internas e os requisitos de agentes externos, como 

órgãos governamentais ou entidades de cooperação, entre outros.

• Disponibilidade de estudos existentes: tipo, alcance e qualidade desses estudos.

• Alcance geográfico e setores a serem enfocados. 

• Temporalidade, ou seja, definir se o que se busca identificar são demandas de curto, médio e/ou longo 

prazo.

Condições do contexto

• Aspectos culturais e sociais do ambiente que facilitam ou dificultam o estudo, como o nível de disposição 

de alguns setores da economia de compartilhar seus dados e perspectivas de crescimento.

• Identificação de barreiras culturais ou de discriminação que podem dificultar o acesso de jovens a vagas 

de emprego.
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Segundo a publicação Guidelines and Experiences for Including Youth in Market 

Assessments for Stronger Youth Workforce Development Programs, envolver os jovens 

em algumas das fases do estudo do mercado de trabalho (desenho, implementação e 

análise de informações) pode ser muito benéfico pelas seguintes razões:  

• Os jovens podem trazer uma perspectiva diferente. 

• A participação no processo de pesquisa permitirá que os jovens adquiram novas 

competências e conheçam melhor o mundo empresarial.

• Envolver os jovens no processo permite que eles sejam empoderados, busquem 

soluções e se familiarizem com os desafios e oportunidades do mercado. 

Fonte: 

http://static.squarespace.com/static/52f220cbe4b0ee0635aa9aac/t/53db8a3ce4b03b0b92ea6e

ca/1406896700438/Youth+inclusion_Guidelines_Experiences_508.pdf 

Características dos jovens

• Além de levar em consideração a capacidade institucional e de definir as características do estudo e o 

contexto, é importante que as entidades interessadas em realizar estudos sobre o mercado de trabalho 

compreendam plenamente as características pessoais, sociais e culturais dos jovens que receberão 

a formação. Para tanto, elas devem levar em conta as necessidades de seus dois principais clientes: 

empregadores e jovens.

Normalmente, as organizações que trabalham com jovens em condição de vulnerabilidade fazem entrevistas 

individuais ou com grupos focais de jovens para:

• Conhecer suas competências e interesses.

• Identificar barreiras que os impedem de conseguir empregos em determinados setores ou ocupações.

• Avaliar a experiência e conhecer a atitude e interesse dos jovens em trabalhar em determinados setores e 

profissões. 

• Saber se os jovens têm interesse em projetar-se no mercado de trabalho ou se suas condições familiares 

facilitam ou dificultam a ocupação das vagas de emprego disponíveis. Opções para a realização do estudo. 

Com recursos próprios

Embora as instituições de formação para o emprego normalmente não tenham a função central de realizar um 

estudo sobre tendências do mercado de trabalho, em muitos casos a realização de estudos dessa natureza dentro 

da entidade pode se tornar uma prática institucional que fortalece sua capacidade de gestão e sua ligação com 

empregadores do setor privado e de outros setores. É importante observar que, caso a entidade tenha pouca 

experiência na realização e/ou supervisão de estudos, seria importante avaliar se ela dispõe dos recursos internos 

necessários para se dedicar a um estudo de mercado e, assim, aumentar suas competências institucionais. 

Outras
Vozes

http://static.squarespace.com/static/52f220cbe4b0ee0635aa9aac/t/53db8a3ce4b03b0b92ea6eca/1406896700438/Youth+inclusion_Guidelines_Experiences_508.pdf
http://static.squarespace.com/static/52f220cbe4b0ee0635aa9aac/t/53db8a3ce4b03b0b92ea6eca/1406896700438/Youth+inclusion_Guidelines_Experiences_508.pdf
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Vantagens e desvantagens da terceirização:

Vantagens: 

• Experiência e especialização na realização de pesquisas desse tipo.

• Trajetória e reconhecimento no setor. 

• Acesso a atores-chave do mercado para obter as informações necessárias.

• Imparcialidade para não restringir a pesquisa a alguns setores e deixar outros de fora. Isso 

evita que as entidades de formação sempre procurem suas mesmas redes de contatos e 

limitem suas possibilidades de conhecer outros setores e abrir-se para outras oportunidades. 

  Desvantagens:

• A distância e os escassos conhecimentos sobre as necessidades e características de 

jovens em condição de vulnerabilidade podem limitar uma leitura do mercado que leve em 

consideração as opções de primeira entrada no mercado de trabalho dessa população.

• O risco de não capitalizar as relações cultivadas pelas entidades de formação com 

empregadores dispostos a oferecer oportunidades para jovens desfavorecidos. 

• Quando o estudo de mercado é realizado por uma parte externa, a entidade de formação 

perde a oportunidade de estabelecer novos contatos com empregadores e criar vínculos 

com atores-chave. Esses contatos podem se tornar aliados da instituição não apenas para 

fornecer informações que permitam identificar demandas futuras, mas também para encontrar 

espaços para estágios e colocação profissional para os jovens formados nos cursos.

• A capacidade das entidades de formação não pode ser fortalecida para realizar estudos 

dessa natureza e institucionalizar essa boa prática no médio prazo.

• Exige o investimento de recursos financeiros para a contratação inicial e atualizações 

posteriores.

Terceirização

Dependendo do alcance do estudo que se deseje realizar, será necessário recorrer a especialistas externos 

para apoiar o processo de pesquisa e cuidar dos seguintes aspectos: definir um tamanho adequado para a 

amostra, identificar os principais atores a serem entrevistados, definir e implementar os instrumentos necessários, 

registrar e interpretar os resultados e apresentar os achados de maneira que possam ser usados pelas pessoas 

responsáveis pela definição do currículo. Esses especialistas geralmente estão vinculados a centros de pesquisa ou 

universidades. 

Combinação entre recursos internos e terceirização

Além de ajudar a reduzir os custos com consultorias, essa opção oferece uma boa oportunidade para se treinar 

algumas pessoas da entidade e desenvolver a experiência institucional necessária para a realização de estudos no 

futuro. Se a entidade optar por uma equipe mista, é importante definir os papéis de cada membro para maximizar a 

aprendizagem organizacional e evitar a má utilização de recursos. 

Outras
Vozes
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Outras
Vozes

Tipos de estudos sobre o mercado de trabalho  
Uma vez que a entidade tenha levado em conta as considerações iniciais, recomenda-se que ela se concentre em 

definir o tipo de estudo que seria mais conveniente ao seu caso. Será apresentada a seguir uma série de possíveis 

opções metodológicas para a identificação das demandas do mercado de trabalho, envolvendo desde as mais 

simples às que exigem mais especialização e/ou recursos. Como um dos objetivos deste guia é "desmistificar" a 

ideia de que a realização de estudos de mercado constitui uma tarefa exclusiva de economistas ou especialistas 

em pesquisas, decidimos iniciar esta seção apresentando as opções mais simples.  

• Consultas rápidas

• Aplicação de procedimentos de "inteligência" organizacional.

• Sondagens.

• Pesquisa direta do mercado de trabalho.

• Análises situacionais de competências para o trabalho.

Quando a Fundação comunitária Centro de Informação e Recursos para o Desenvolvimento do 

Paraguai (CIRD) começou a atuar no campo da empregabilidade dos jovens, ela realizou uma 

pesquisa direta do mercado de trabalho pela primeira vez sem ter nenhuma experiência anterior 

nessa atividade. Sua consulta baseou-se em um projeto de pesquisa que incluiu uma definição 

clara dos objetivos do estudo; na definição das estratégias que seriam adotadas para obter as informações 

necessárias; na definição dos atores-chave a serem consultados; e na definição dos instrumentos que seriam 

usados para colher as informações e de um plano de visitas que seriam realizadas em um trabalho de campo. Esse 

projeto foi definido pelo pessoal da Fundação com o apoio de uma equipe de especialistas externos composta por 

profissionais da área das tecnologias da informação e comunicação, sociólogos e técnicos especializados no tema 

da juventude e do empreendedorismo. Após essa primeira experiência, que foi bem sucedida, o CIRD continuou a 

desenhar seus estudos com o apoio de um consultor externo.

Obs:

Para não interromper a continuidade da leitura e considerando o volume de informações que cada tipo 
de estudo pode ter, apresentaremos algumas metodologias e ferramentas práticas nos anexos que serão 
mencionados em cada seção quando pertinente. 
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TIPO 1: CONSULTAS RÁPIDAS

O procedimento das consultas rápidas consiste na busca de informações de uma fonte para aprender algo 

relativamente pontual e/ou esclarecer uma dúvida. A qualificação de rápida refere-se à rapidez com a qual uma 

resposta é obtida e o procedimento é aplicado. A revisão sistemática das fontes de informação listadas abaixo 

permite tomar o pulso do mercado e identificar as vagas mais divulgadas, investimentos ou projetos que criam 

postos de trabalho no curto prazo, os pontos de vista dos empregadores e especialistas na dinâmica do mercado, 

desafios para a contratação de recursos humanos, opiniões e críticas à formação de recursos humanos, entre 

outros elementos. É aconselhável delimitar o contexto geográfico no qual o estudo será realizado e as fontes que 

podem fornecer informações sobre o mercado de trabalho na região. 

As informações obtidas por meio de estudos desse tipo devem ser sistematizadas e organizadas de uma maneira 

que permita a identificação de aspectos básicos como os seguintes: nome do posto de trabalho, número de vagas 

(de acordo com o nível de entrada dos jovens atendidos pela organização), salário oferecido, tipo de jornada 

de trabalho, nível de qualificação e (se aplicável) certificação exigida. Uma planilha é uma ferramenta simples 

que pode ser usada para organizar as informações colhidas e a responsabilidade pela sua elaboração pode ser 

designada a uma pessoa da entidade (ou da rede de entidades) de formação. 

Essas informações podem ser obtidas nas seguintes fontes:

• Leitura de classificados em jornais locais.

• Consultas em sites de empresas.

• Consultas na internet de ofertas ou serviços públicos de emprego.

• Leitura de jornais e publicações especializadas (impressas ou digitais).

• Leitura de publicações de centros de estudos ou de observatórios de emprego.

• Participação em fóruns, feiras de empregos, reuniões de sindicatos ou de associações patronais.

• Reuniões individuais ou em grupo (por exemplo, grupo focal) com empregadores, especialistas no tema do

mercado de trabalho, representantes de sindicatos e/ou associações empresariais e câmaras de comércio,

entre outros.

Alguns dos aspectos a serem investigados e que podem ser úteis para se tomar o pulso do mercado e se obter 

informações estratégicas para a entidade seriam os seguintes:

• Opiniões de empregadores e de atores-chave sobre políticas públicas relacionadas a programas de

formação e colocação profissional de jovens.

• Percepção dos empregadores da relevância e da qualidade da formação oferecida.

• Expectativas dos empregadores em relação à contratação de jovens em situação de vulnerabilidade.

• Alternativa: Sobre novas ocupações e seus respectivos perfis.

• Recomendações sobre habilidades e competências que as entidades de formação para o emprego devem

fortalecer.

• Disponibilidade para receber jovens em suas empresas.

• Seu interesse em apoiar a criação de novos currículos ou ajustar os existentes.

Favor consultar o Anexo 1: “Áreas e perguntas a serem exploradas em estudos sobre o mercado de trabalho”.
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TIPO 2: APLICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE "INTELIGÊNCIA" ORGANIZACIONAL 

Avançando um pouco na "sofisticação" das formas de se acessar informações sobre as demandas do mercado, 

podem ser desenvolvidas algumas atividades para obter feedback sobre a atual oferta de cursos de formação e 

identificar demandas do mercado que possam ajudar a entidade a tornar mais relevante a formação oferecida. 

Nesse caso, a inteligência organizacional residirá na interpretação e transformação de conhecimentos e práticas 

organizacionais específicos em conhecimentos que permitam a satisfação eficaz das demandas do mercado. 

Algumas ações simples e de baixo custo que podem ser desenvolvidas nesse tipo de estudo seriam as 

seguintes: 

• Monitoramento permanente de empregadores que contratam ou oferecem estágios e/ou postos de trabalho 

a jovens. Esse monitoramento pode ser feito por meio de ações tão simples como a aplicação de um 

questionário, a realização de uma entrevista com os supervisores dos jovens ou a criação de um grupo 

de diálogo no qual os empregadores possam expressar suas opiniões e inquietações em relação aos 

programas de formação. 

• Consultas a empregadores sobre os conteúdos dos cursos de capacitação inicial que oferecem nas suas 

empresas a funcionários recém-contratados (nas funções e níveis nos quais os jovens atendidos pela entidade 

de formação possam ser competitivos) e sobre o número de contratações em anos anteriores para preencher 

essas funções. Essas informações permitem que se estabeleça uma relação entre a demanda por pessoas 

para preencher determinadas funções e os conhecimentos e habilidades mais valorizados pelos empresários.  

Um currículo 
ou plano de estudos consiste em um conjunto de metodologias e práticas concebidas para que os 

estudantes adquiram determinadas competências e desenvolvam plenamente seu potencial.

GLOSSÁRIO
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No projeto implementado pela Agência para o Desenvolvimento Econômico da cidade de Córdova, 

Argentina (ADEC), a tarefa de definir os perfis ocupacionais foi realizada por um comitê técnico consultivo 

composto por empresários e funcionários da ADEC, de agências de emprego e de institutos de formação 

profissional. 

A metodologia usada foi a das mesas redondas setoriais, que contaram com a participação de empresários dos setores 

selecionados e de chefes de departamentos de recursos humanos. Nessas mesas redondas, foram identificados os perfis 

ocupacionais em maior demanda e o número de vagas de emprego e, posteriormente, foram definidas as competências 

exigidas para esses perfis e o conteúdo dos cursos de formação. 

4 Sondagem: medição estatística realizada com base em pesquisas de opinião.
5 Pesquisa: série de perguntas feitas a muitas pessoas para reunir dados ou captar a opinião pública sobre um determinado tema.

TIPO 3: SONDAGENS DE EMPRESAS E DE OUTROS ATORES-CHAVE

Uma sondagem consiste em uma técnica de pesquisa voltada para a coleta de dados por meio de uma série de 

perguntas padronizadas, geralmente dirigidas a uma amostra representativa de indivíduos, para projetar seus 

resultados a toda a população que está sendo estudada. Uma amostra de empresas é frequentemente usada para 

colher opiniões sobre as demandas, características ou dados específicos do mercado.

Algumas recomendações para conduzir uma sondagem do mercado de trabalho com sucesso:

• Elaborar perguntas relevantes e concisas, tão fechadas quanto possível, de modo que as respostas sejam 

mais claras e relevantes.

• Contar com a assessoria, se possível ad honorem, de empresas ou especialistas em sondagens de 

mercado para apoiar o desenho dos instrumentos (questionários) e o processamento e validação das 

informações colhidas.

As sondagens4 e pesquisas5 são técnicas de baixo custo de coleta de informações que usam procedimentos 

muito simples para acessar informações atualizadas. No entanto, e levando em conta que se espera obter 

informações atuais, é importante considerar os conhecimentos fundamentais das pessoas consultadas e 

garantir o uso de ferramentas bem definidas. A ferramenta essencial desse tipo de estudo geralmente é um 

questionário a ser preenchido presencial ou virtualmente ou um roteiro de uma entrevista estruturada.  

• Revisão e análise das estatísticas de empregos e estágios conseguidos por coortes anteriores dos programas 

de formação para identificar ofertas de cursos de formação com uma demanda ocupacional maior.

• Criação de uma comissão técnica na qual se busque a assessoria de empregadores com os quais são 

mantidos vínculos estreitos de cooperação. 

• Contatos com instrutores que mantenham vínculos estreitos com as empresas para garantir que se 

mantenham atualizados com os processos e tomem conhecimento de novos desenvolvimentos tecnológicos.

• Incorporação de alguns representantes do setor privado a órgãos de gestão da organização. 

Outras
Vozes
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Veja o Anexo 2: “Exemplo de guia de sondagem”.

6 IYF. (2012). Ensuring Demand-Driven Youth Training Programs. How to Conduct an Effective Labor Market Assessment.  
http://library.iyfnet.org/sites/default/files/library/Labor_Mkt_Assess.pdf 
http://library.iyfnet.org/sites/default/files/library/Labor_Mkt_Assess_ATTACHMENTS2.pdf 

Obs.:

É importante levar em consideração que, devido ao volume de informações solicitadas às empresas, muitos 

questionários são muitas vezes rejeitados por atores-chave por serem longos demais ou pelo fato de suas 

perguntas serem complexas ou pouco claras. Para evitar essa situação, é recomendável definir desde o início 

quais seriam as perguntas mais relevantes e, na medida do possível, aplicar o questionário presencialmente. 

É importante também explicitar quanto tempo a pesquisa levará e praticá-la antes de aplicá-la para garantir 

que ela não ultrapasse o tempo definido.

TIPO 4: PESQUISA DIRETA DO MERCADO DE TRABALHO

Esse tipo de estudo de mercado tem algumas características semelhantes às de uma sondagem, no sentido 

de que ambos incluem a identificação dos atores, a aplicação de um instrumento de coleta de informações (um 

questionário) e a realização de consultas com especialistas. A diferença reside no rigor metodológico e na análise 

sistemática das informações. 

A pesquisa direta do mercado de trabalho é a metodologia mais desenvolvida nesta publicação, já que esse tipo 

de estudo conta, em grande medida, com a experiência da IYF com iniciativas desenvolvidas em nível mundial, 

incluindo as boas práticas e lições do Programa entra21 na América Latina e no Caribe, que foram replicadas em 

mais doze países da África, Oriente Médio e Ásia.6 

Para realizar esse tipo de estudo de mercado, recomenda-se que os seguintes sete passos sejam tomados:

Passo 1: Estabelecer um Comitê Consultivo

Para orientar o desenho do estudo e velar pela sua qualidade, deve ser estabelecido um comitê composto por 

pessoas experientes em pesquisas qualitativas e quantitativas e bem informadas sobre temas relacionados ao 

trabalho. Não há um número mágico de entidades que devam estar representadas no comitê, mas é recomendável 

que se considere a inclusão de atores como centros de pesquisa, associações empresariais, câmaras de 

indústrias, observatórios de emprego, sindicatos, representantes de entidades governamentais e de entidades de 

formação públicas ou privadas.

No entanto, e levando em conta que em muitos contextos as entidades não têm a capacidade ou experiência 

necessária para criar e gerir a participação permanente de um comitê consultivo, é possível se optar por 

• Estabelecer uma equipe de trabalho, treiná-la na metodologia e capacitá-la no uso de sistemas de 

documentação e análise de informações. 

http://library.iyfnet.org/sites/default/files/library/Labor_Mkt_Assess.pdf
http://library.iyfnet.org/sites/default/files/library/Labor_Mkt_Assess_ATTACHMENTS2.pdf
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estabelecer, mais informalmente, contatos com alguns dos atores-chave próximos da instituição para que 

ofereçam sua assessoria e apoio em determinados momentos do processo de pesquisa. 

As principais funções do comité consultivo são as seguintes:

• Apoiar o desenho do estudo, que pode incluir as seguintes atividades: definição de objetivos e 

metodologias, definição de fontes secundárias de informações, seleção de setores prioritários, 

identificação de atores-chave, seleção de empresas ou profissionais para levar a cabo toda a pesquisa ou 

parte dela, entre outras. 

• Apoiar o processo de convocação de um público determinado (empresas, associações, etc.) para coletar 

as informações.

• Fazer uma experiência piloto com as ferramentas de coleta de informações antes de aplicá-las mais 

amplamente.

• Ajudar a identificar e/ou entrar em contato com as empresas a serem entrevistadas.

• Apoiar a revisão e validação dos achados.

• Prestar assessoria em relação a como manter as informações colhidas atualizadas. 

• Garantir a credibilidade da pesquisa perante terceiros.

Como deve ser feito para qualquer comitê, é importante identificar e descrever o propósito do comitê para 

parceiros em potencial; o que se espera deles em termos de tempo, esforço, capital social ou intelectual; e os 

benefícios que eles podem usufruir associando-se à iniciativa da pesquisa. Se os convocados percebem que o 

comitê lhes gerará valor, eles ficarão mais propensos a participar. O valor pode ser de diferentes tipos, como o de 

ter mais acesso a pessoas talentosas para suas empresas, vínculos mais estreitos com líderes de outros setores, 

reconhecimento dos meios de comunicação, etc. 

Passo 2: Definir os Objetivos

É muito importante que todos os membros da equipe compartilhem a visão do propósito e dos objetivos do 

estudo a ser realizado.

Os objetivos da pesquisa devem:

• Ser claros e específicos,

• Ser viáveis, considerando os recursos e o tempo disponíveis,

• Enfocar a obtenção de conhecimentos e

• Expressar o resultado (ou resultados) que se espera alcançar.

Passo 3: Enfocar os Setores Econômicos a Serem Pesquisados

Recomenda-se que sejam identificados setores da economia (nacional ou local, dependendo do alcance 

do estudo) com uma demanda maior por empregados para postos de primeiro emprego. Não é comum 

que um estudo consiga abranger todas as indústrias e ocupações em uma região e, por essa razão, devem 

ser identificados setores ou, melhor ainda, subsetores de maior interesse. Essa segmentação permite um 

conhecimento mais profundo de determinadas empresas e a identificação de seus desafios e oportunidades 
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Em Nuevo León, México, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico registrou, 

em 2013, um aumento muito grande nos investimentos externos diretos nos setores de 

energia, gás e abastecimento d'água. Após consultar especialistas em temas energéticos e 

econômicos, a IYF determinou que efetivamente valeria a pena verificar qual seria o subsetor ou 

subsetores mais relevantes para um programa de empregabilidade para jovens.  

Para responder a perguntas como "qual subsetor está empregando um número maior de técnicos?", "o subsetor 

está pagando salários mais altos que os médios para funções de nível técnico?" e "qual setor oferece melhores 

perspectivas de crescimento no curto e médio prazo?", foi realizada uma análise das vagas publicadas nos 

principais serviços eletrônicos de oferta de emprego, como empleo.gob.mx, OCC Mundial, ZonaJobs, Bumeran, 

ADECCO e Manpower. 

Nessas fontes, foram encontrados dados importantes para o período de 2011 a 2013, como dados sobre salários, 

experiência e certificações exigidas e sobre o aumento ou diminuição de vagas no período analisado. A análise 

concentrou-se nos empregos com salários acima da média como um indicador de ocupações para as quais 

os empregadores estariam particularmente interessados em contratar pessoal com o talento necessário. Os 

postos de trabalho para os quais foi registrado o maior número de vagas com um salário mais elevado foram os 

seguintes: técnico eletricista, técnico em eletrônica, técnico em manutenção industrial, técnico em eletromecânica 

e operador de usina de tratamento de água. 

Após essas informações terem sido compartilhadas com especialistas, chegou-se à conclusão de que se deveria 

priorizar a formação de pessoal técnico para o subsetor da energia elétrica. Concluiu-se também que não 

valeria a pena, na ocasião, enfocar os subsetores de gás e água, pelo fato de dependerem do desenvolvimento 

de novas infraestruturas que ainda levariam pelo menos uma década para estarem disponíveis.

de contratação. Além disso, ao focar o estudo, é mais provável que a entidade consiga posicionar-se melhor 

perante empregadores, mostrando que conhece o setor e que tem condições, portanto, de oferecer programas de 

formação alinhados com suas necessidades.

Algumas perguntas que podem apoiar a seleção de setores e subsetores a serem pesquisados:  

• Que áreas da economia estão crescendo e devem crescer no curto prazo de acordo com projeções para a 

área de intervenção?

• Que informações estão disponíveis sobre empregos no setor ou subsetor selecionado? 

• Que informações estão disponíveis sobre requisitos, salários e tipos de contratos de emprego que podem 

ser gerados?

• Quais são as oportunidades de emprego, particularmente para a categoria de operário/técnico? 

• Atualmente, até que ponto a oferta é relevante para satisfazer as oportunidades identificadas para o 

subsetor no curto e médio prazos?

Veja o Anexo 3: “Informações disponíveis por fonte”.

Outras
Vozes

https://www.empleo.gob.mx
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A identificação de setores a serem enfocados exige, principalmente, consultas a fontes secundárias. Essas fontes 

podem fornecer informações sobre setores e subsetores que apresentam tendências de maior crescimento, 

tendências em termos de empregos, setores que estão gerando vagas e áreas ocupacionais em maior demanda. 

O uso de fontes secundárias envolve os seguintes desafios e limitações:

• É necessário verificar se as fontes secundárias são confiáveis e se as informações que fornecem têm a qualidade

necessária e refletem as atuais tendências e condições do mercado de trabalho.

• As fontes secundárias normalmente não oferecem respostas para todas as perguntas do estudo.

• As informações existentes podem dizer respeito a uma área geográfica mais ampla ou podem não corresponder à área

geográfica de interesse para o estudo.

• Os dados podem não estar desagregados para os setores ou ocupações de interesse.

• Os dados sobre empregos raramente diferenciam postos de trabalho disponíveis para um primeiro emprego e vagas para

todos os tipos de trabalhadores.

• Os dados levantados podem não revelar diferenças salariais entre áreas rurais, urbanas, cidades grandes ou pequenas.

Quando for necessário para complementar os dados colhidos de fontes secundárias, podem ser realizadas 

entrevistas breves com atores-chave como os seguintes: empresários, representantes de associações 

empresariais, governos locais e agências de desenvolvimento econômico, entre outros.

Fontes de informação:
Essas fontes são classificadas em primárias e secundárias e funcionam como verificadoras e validadoras de informações.

Fontes primárias:
Uma fonte primária é a que oferece um testemunho ou evidência direta ou de primeira mão em relação ao tema que se 

deseja investigar. Incluem entrevistas ou pesquisas com atores-chave.

Fontes secundárias:
Textos ou documentos geralmente elaborados por organismos oficiais ou instituições especializadas na coleta e análise 

de informações sobre um tema de interesse para o estudo que está sendo realizado.

GLOSSÁRIO

Saber
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Passo 4: Elaborar as Perguntas da Pesquisa

Uma vez priorizados os setores e subsetores nos quais serão identificadas as demandas e oportunidades para 

jovens em condições de vulnerabilidade, o passo seguinte seria o de elaborar as perguntas para obter informações 

necessárias de fontes primárias, como sindicatos ou câmaras do setor privado e empresas. É importante usar as 

informações já colhidas de fontes secundárias para formular as perguntas mais concretas e focadas possíveis. Por 

exemplo, se uma empresa de energia elétrica não contratou muitos jovens para postos de primeiro emprego e os 

dados indicam que há uma demanda por pessoal qualificado para atividades de instalação ou manutenção, pode-

se aproveitar a entrevista ou pesquisa para compreender melhor as razões para a não contratação de jovens por 

parte da empresa e/ou subsetor.

Algumas perguntas genéricas que normalmente são consideradas para pesquisas:

• Caracterização da empresa: porte, nível tecnológico, mercado de atuação, perspectivas de mudanças.

• Como a empresa recruta trabalhadores? Onde se informa habitualmente?

• Quais requisitos são normalmente exigidos?

• Em que tipo de ocupações ou postos de trabalhos faltam trabalhadores?

• Em que tipo de ocupações no setor sabe-se que há um déficit ou uma alta rotatividade de trabalhadores?

• Quantas mulheres são empregadas na empresa? Quantos jovens e em quais ocupações?

• Disponibilidade para receber jovens estagiários de Programas de Formação para o Trabalho.

• Possibilidade de designar um instrutor responsável pela aprendizagem na empresa. 

• Sugestões para o currículo de aprendizagem.

A "Aliança Global para o Turismo Sustentável"7 realizou uma pesquisa para avaliar 

recursos humanos disponíveis e se familiarizar com obstáculos e dificuldades 

enfrentadas pelo setor de turismo, além de identificar atitudes e percepções dos 

empresários do setor de turismo em relação a jovens como força de trabalho em 

potencial para o seu setor. 

Com base na análise das informações obtidas na pesquisa, foram implementados programas de 

formação e desenvolvimento profissional voltados para a força de trabalho de um modo geral, 

mas com uma ênfase específica em jovens interessados em trabalhar no setor de turismo. Mais 

informações sobre a pesquisa podem ser encontradas no Anexo 4. 

7 Parceria para os Critérios Globais de Turismo Sustentável: Trabajando juntos para la adopción universal de los principios del 
turismo sostenible, http://www.unep.org/pdf/AlianzaparaCriteriosMundiales.pdf

Outras
Vozes

http://www.unep.org/pdf/AlianzaparaCriteriosMundiales.pdf
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Algumas diretrizes para a elaboração de perguntas para a pesquisa: 

• Verifique quais perguntas se enquadram no alcance e objetivos do estudo.

• Escolha o tipo mais adequado de pergunta. Para esse fim, é importante levar em consideração que:  

• Perguntas fechadas são mais úteis para uma amostra grande de entrevistados. Para os entrevistados, 

é mais fácil responder a esse tipo de pergunta, porque ela apresenta diferentes opções de respostas. 

Ela também facilita a fase de análise, já que simplifica o processo de registro e interpretação das 

informações.

• Perguntas abertas costumam consumir mais tempo e sua interpretação é mais difícil. No entanto, esse 

tipo de pergunta permite a coleta de informações mais detalhadas e contextualizadas.  

• As perguntas devem ter uma sequência lógica.

• As perguntas abertas (se houver) devem promover respostas claras. Isso facilita sua codificação na fase de 

análise.

• O cabeçalho do questionário deve apresentar informações sobre a entidade e o estudo que está sendo 

realizado: qual é a entidade, qual é o objeto do estudo, o que será feito com as informações e como a 

confidencialidade dos dados será garantida.

• Certifique-se de que o comitê consultivo reveja os questionários antes da sua aplicação para garantir que 

sejam abrangentes, claros e relevantes.

• Faça um teste piloto com o questionário com uma amostra pequena para garantir que as perguntas sejam 

claras e relevantes e calcular o tempo necessário para aplicá-lo. 

Passo 5: Realização da Pesquisa 

As informações obtidas nessa fase serão usadas como insumo básico para o desenho da oferta de cursos de 

formação, bem como para atualizar currículos existentes ou conceber novos programas. Por essa razão, essa é 

a fase mais longa, dividida nos seguintes subpassos: a) Seleção das ferramentas; b) Identificação de empresas a 

serem entrevistadas; c) Processamento e análise dos dados; e d) Interpretação e validação dos dados.

a. Seleção das ferramentas a serem usadas

Dependendo do alcance e objetivos do estudo, podem ser realizadas pesquisas, entrevistas (estruturadas 

ou semiestruturadas) e/ou grupos focais com atores-chave dos setores a serem analisados. 

É importante observar que a melhor metodologia pode não satisfazer o propósito para o qual foi concebida 

se não houver pessoal qualificado para aplicá-la. Além disso, selecionar as pessoas certas a serem 

entrevistadas ou pesquisadas também é importante para se obter informações com a qualidade e validade 

necessárias, bem como prever que se as empresas perceberem que as informações solicitadas são privadas 

ou possivelmente confidenciais, elas não colaborarão. 

Saber
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Algumas metodologias de coleta de dados seriam as seguintes:

Entrevistas: Uma entrevista é uma "técnica orientada para a obtenção de informações de forma oral e 

personalizada sobre eventos vivenciados e aspectos subjetivos dos entrevistados em relação à situação 

que está sendo estudada".8   

Há diversos tipos de entrevistas, tais como:

• Estruturadas: de caráter mais preciso, voltadas para a obtenção de respostas concretas.

• Semiestruturadas: de caráter mais aberto, voltadas para a obtenção de informações mais detalhadas. 

• Individuais ou grupais: do tipo de grupo focal ou de grupo de discussão.

• Presenciais: as entrevistas presenciais costumam ser mais eficazes para estabelecer relações 

estratégicas entre a entidade e as empresas. Elas podem ser mais caras e exigir mais tempo e 

deslocamento de pessoal.

• Virtuais: realizadas por telefone ou por meio de opções tecnológicas como o Skype, entre outras. 

Podem ser menos caras que as entrevistas presenciais, mas são menos eficazes para estabelecer uma 

relação de confiança com o entrevistado e desenvolver vínculos com os empregadores. As entrevistas 

virtuais não são recomendadas para entrevistas grupais.

Pesquisas: Uma pesquisa é uma técnica de coleta de informações por meio da qual um pesquisador 

procura obter dados usando um conjunto de perguntas dirigidas a uma população específica para 

identificar suas opiniões, atitudes, motivações e/ou valores. Como suas perguntas são apresentadas de 

uma maneira equivalente e uniforme, as pesquisas permitem que os dados levantados sejam padronizados 

para análise posterior e que se chegue a conclusões de acordo com os objetivos da investigação.  

Os principais métodos para a aplicação de uma pesquisa incluem os seguintes:

• Presencial: O entrevistador faz as perguntas ao entrevistado oralmente.  

O entrevistador aponta para as respostas em um questionário impresso ou digital. 

• Papel e lápis: O entrevistado preenche um questionário impresso e marca suas respostas nele. 

• Por telefone: O entrevistador faz as perguntas ao entrevistado oralmente por telefone. 

• Pela internet: O entrevistador envia o questionário por e-mail ou por outro método on-line para o 

entrevistado, que o preenche por conta própria.  

Informações mais detalhadas sobre como desenhar e aplicar uma pesquisa podem ser encontradas nos 

seguintes: http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/examples/too_qst_res_es.pdf  

http://www.surveysoftware.net/sdesigne.htm 

Grupo focal: Atividade em grupo na qual um moderador ou pesquisador faz perguntas relacionadas ao 

tema a ser investigado. A principal tarefa do moderador é canalizar a discussão no sentido de que não se 

afaste do tema do estudo. Algumas das vantagens de um grupo focal:

• Ele pode gerar ideias e opiniões que não surgem em uma entrevista individual. 

8 Universidad de Barcelona. (2009). Métodos y técnicas de recogida de información cualitativa. 
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• Ele pode ser usado para identificar o nível de consenso em torno de uma questão.

• Ele gera informações que podem ajudar a contextualizar os dados quantitativos e compreender melhor 

temas como as dinâmicas de um setor ou subsetor ou tendências de contratação.

Mais informações sobre grupos focais podem ser encontradas em:  

www.fhumyar.unr.edu.ar/escuelas/3/materiales%20de%20catedras/trabajo%20de%20campo/profesoras.htm

b. Identificação das entidades a serem entrevistadas ou pesquisadas

A seleção correta de empresas e de outros atores a serem entrevistados é um fator determinante da 

qualidade e confiabilidade das informações do estudo. Com a ajuda do comitê consultivo, a entidade 

deve determinar o número de empresas a serem incluídas no estudo e as melhores fontes dentro de 

um setor, subsetor ou cluster. Se o setor ou subsetor é muito organizado, é possível que ele tenha uma 

entidade sindical que possa fornecer informações atualizadas e confiáveis sobre as necessidades de mão 

de obra qualificada para um grupo de empresas. Em Salvador, Bahia, Brasil, por exemplo, um instituto foi 

criado pelo setor de hospitalidade que era uma fonte de informações sobre seus membros, que incluíam 

hotéis, agências de viagens e restaurantes. Em outros casos, pode ser que o subsetor não seja tão 

organizado, tornando necessário pesquisar diversas empresas para identificar mais detalhadamente suas 

necessidades de mão de obra. 

Uma vez que se tenha uma lista de instituições e/ou empresas a serem incluídas no estudo, será 

necessário identificar dentro delas as pessoas mais bem informadas sobre suas necessidades de mão 

de obra e práticas de contratação. Em uma pequena empresa, a pessoa indicada provavelmente será 

o gerente ou proprietário, enquanto em uma empresa grande o contato mais indicado poderá ser o 

responsável pelos recursos humanos e/ou os supervisores dos seus diferentes departamentos.  

c. Armazenamento e processamento de dados

Após a realização das pesquisas ou entrevistas, será necessário inserir as informações resultantes em um 

banco de dados, processá-las e analisá-las. Há diferentes opções para salvar as informações, entre as 

quais: a) produtos como KeySurvey, Survey Monkey e Salesforce, que qualquer organização pode adquirir; 

b) aplicativos como o Excel ou o Access; e/ou c) um banco de dados especialmente desenvolvido para a 

pesquisa. Esta última opção é geralmente a mais cara e complexa e não é recomendável, já que as outras 

duas opções funcionam muito bem para pesquisas desse tipo. Como em qualquer estudo, é importante 

garantir que as informações sejam devidamente codificadas e inseridas em um banco de dados e contar 

com pessoas competentes para detectar erros e processá-los usando Excel, SPSS, STATA, R ou outro 

pacote estatístico. 

d. Interpretação e validação dos resultados

Uma vez que as informações tenham sido organizadas de acordo com as perguntas da pesquisa, inicia-

se a fase de análise com a equipe de trabalho da entidade. O objetivo nesse primeiro momento é verificar 

se os resultados do estudo coincidem com as informações que, pela sua experiência na formação 

de recursos humanos para os setores em questão, a instituição já possui. Em seguida, caso o comitê 

consultivo inclua especialistas em pesquisas, eles são solicitados a rever a metodologia da análise para 

verificar se é sólida e compatível com o alcance da pesquisa.  
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9 http://atlasti.com/wp-content/uploads/2014/07/atlas.ti6_brochure_2009_es.pdf 
10 Associação Centro de Reorientação Familiar e Comunitária - CREFAC. (2003). Perfil del Recurso Humano Demandado por el 

Mercado Laboral en el Área Metropolitana de San Salvador en Tecnologías de la Información. 

Caso 1:

Em um projeto desenvolvido em Uganda, foi realizada uma pesquisa envolvendo um 

número reduzido de empresas baseada em entrevistas com perguntas abertas. Nesse 

caso, foi utilizado o software Atlas.ti.9 Para esse fim, a equipe responsável codificou as 

respostas segundo um "dicionário" especificamente criado para esse fim. 

O uso dessas ferramentas tornou o processo de sistematização das respostas menos oneroso e facilitou 

o trabalho de análise das informações. No entanto, embora o sistema tivesse sido avaliado como 

conveniente e de fácil uso, foi necessário implementar um programa intensivo de capacitação para as 

pessoas responsáveis pelo registro e codificação dos dados. Além de fornecer informações relevantes 

sobre o projeto (objetivo da pesquisa, alcance dos programas voltados para jovens), essa capacitação 

abordou aspectos teóricos relacionados à compreensão do "dicionário" e de aspectos técnicos 

relacionados ao uso do software.

Caso 2:

Na convocação feita pelo programa entra21 na sua primeira fase, a Associação Centro de Reorientação 

Familiar e Comunitária (CREFAC) realizou um estudo sobre o perfil de recursos humanos em demanda 

no mercado de trabalho na área metropolitana de San Salvador para justificar a necessidade de se 

implementar um programa de formação técnica para jovens salvadorenhos. Ao finalizar esse estudo, a 

CREFAC sintetizou alguns dos obstáculos enfrentados no processo da sua realização, os maiores dos 

quais foram os seguintes: 

• A falta de um banco de dados atrasou o trabalho, já que foi necessário identificar cada uma das 

empresas que poderiam ser investigadas.

• Algumas instituições do setor privado se recusaram a participar da pesquisa sob o argumento de 

que as informações solicitadas eram privadas e confidenciais. 

• Em algumas empresas, não foi possível encontrar a pessoa que poderia fornecer as informações 

desejadas. Esse problema obrigou os pesquisadores a deixarem o formulário na empresa para 

passar para pegá-lo de volta depois. Na maioria dos casos, ao pegarem de volta o formulário, 

verificaram que ele não havia sido integralmente preenchido. 

• Muitas das empresas que participaram do estudo entregaram o formulário com um atraso de até 

uma semana, o que retardou o processo de coleta de dados da pesquisa e, portanto, afetou o 

cronograma geral do estudo.10 

Outras
Vozes

http://atlasti.com/wp-content/uploads/2014/07/atlas.ti6_brochure_2009_es.pdf
http://Atlas.ti
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Entre outros, podemos citar os seguintes tipos de análises que frequentemente são feitas em dados sobre 

o mercado de trabalho:

• Quais são os setores mais dinâmicos da localidade?

• Que tipo de empregos gera e em quais deles estaria prevista uma demanda por mão de obra?

• Quais empregos estão em demanda atualmente que podem ser preenchidos por jovens em busca do 

seu primeiro emprego formal?

• Qual é o perfil exigido para preencher essas vagas (idade, escolaridade, atitudes, experiência, entre 

outros)?

• Qual é o nível de qualidade dos empregos nesse setor (salário, estabilidade, condições de trabalho, 

formalidade, entre outros)?

• Quais mecanismos de seleção de pessoal são mais usados no setor e na localidade?

• Há algum tipo de ocupação que esteja sendo demandada transversalmente por vários setores?

• Qual é a oferta de cursos de formação em relação à demanda detectada?

• As ocupações identificadas como deficitárias são adequadas para o desenvolvimento de estágios?

• Quais são os atributos básicos exigidos pelo setor empregador para as ocupações identificadas?

Uma vez analisados os dados com a participação do comitê e geradas algumas conclusões para a 

demanda, para definir ou melhorar a oferta é importante voltar a recorrer a um grupo de empresas para 

validar suas interpretações do mercado de trabalho. Esse passo não consumirá muito tempo se no 

decorrer da execução do estudo a entidade teve o cuidado de manter boas relações e comunicações 

com as empresas e/ou sindicatos. Como afirmado em outras seções deste Guia, a realização de um 

estudo de mercado deve ser vista como parte de uma estratégia mais ampla para envolver o setor privado 

(juntamente com outros setores) e manter um diálogo aberto e eficaz com ele para garantir a relevância e a 

qualidade da formação. 

Passo 6: Continuar monitorando e atualizando as informações sobre o mercado

O mercado de trabalho não é estático e pode, portanto, experimentar mudanças inesperadas que a maioria dos 

empregadores não pode prever com precisão para saber qual será a demanda por força de trabalho no futuro. Por 

essa razão, as entidades de formação devem manter seus programas sintonizados com as demandas do mercado 

para antecipar-se às suas necessidades e às oportunidades que possam surgir. 
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Embora muitas organizações não tenham a capacidade e os recursos para realizar 

pesquisas do mercado de trabalho em bases contínuas, elas podem desenvolver outras 

estratégias para manter-se a par do que acontece na economia local. 

Algumas estratégias que podem ser úteis para se manter atualizado em relação a demandas 

e oportunidades de trabalho:  

• Certificar-se de que o trabalho do comitê consultivo seja contínuo, para que forneça informações 

sobre oportunidades e tendências do mercado oportunamente.

• Aproveitar os vínculos entre os instrutores e os empregadores para obter informações atualizadas que 

possam retroalimentar os programas de formação.

• Aproveitar estágios como uma oportunidade de colher informações sobre as demandas dos 

empregadores. Nesse ponto, é importante que o pessoal da entidade mantenha gabaritos adequados 

para registrar as informações. 

• Usar a gestão dos serviços de colocação profissional como uma oportunidade para verificar se a 

formação oferecida é relevante para as necessidades dos empregadores. Consultas com diretores da 

área de recursos humanos ou pesquisas de satisfação são atividades que as instituições de formação 

podem desempenhar para "mensurar o valor" do seu produto, ou seja, da formação que oferecem.

• Aproveitar as avaliações dos programas para investigar as necessidades dos empregadores e ouvir 

suas recomendações sobre como os processos podem ser melhorados. 

• Manter os vínculos com os atores-chave que participaram do estudo. Participar de eventos e fóruns 

do setor e, se possível, dos grupos ou associações dos quais suas empresas são membros.

• Acompanhar desenvolvimentos e oportunidades disponíveis em setores econômicos em revistas e 

publicações especializadas.

Veja o Anexo 5: “Proposta de Esquema de Pesquisa. CINTERFOR”.

A temporalidade das pesquisas de mercado

As instituições que se propõem a realizar estudos dessa natureza devem definir a margem 

de temporalidade que os resultados das informações terão, ou seja, devem definir se estão 

procurando resultados de tendências ocupacionais no curto, médio ou longo prazo e, ao 

mesmo tempo, compreender que os mesmos resultados serão válidos dependendo das 

famílias ocupacionais investigadas. No caso do setor das novas tecnologias, um estudo de médio prazo 

deixará de ser válido em menos tempo do que para o setor das artes gráficas.

Saber

Saber



36

TIPO 5: ANÁLISES SITUACIONAIS DE COMPETÊNCIAS PARA O TRABALHO

Uma maneira de se identificar perfis trabalhistas em um setor produtivo ou de prestação de serviços apoia-se 

em metodologias de identificação de competências laborais. Essas competências resultam da concordância 

entre empregadores, que estabelecem perfis profissionais (conhecimentos, habilidades e atitudes), e os 

órgãos responsáveis pela normalização de competências em cada país, que se ajustam às necessidades dos 

empregadores para formar recursos em resposta a essas necessidades.  

Nesse contexto, as instituições latino-americanas que traçam os caminhos e estratégias para a formação para 

o trabalho têm, na sua maior parte, logrado avanços na adoção de sistemas de formação por competências, 

trabalhando em estreita colaboração com empregadores e órgãos estatais responsáveis pela formação para o 

trabalho. Além disso, muitas empresas da região assumem, elas próprias, a tarefa de definir as competências 

laborais de que precisam com base na identificação de um mapa de competências para seus postos de trabalho, 

sua respectiva rota de avaliação e a definição de planos de melhoria para seus funcionários. 

O projeto Amplía11, criado para reforçar as capacidades dos responsáveis pela oferta de cursos de 

formação profissional no Chile, propõe uma metodologia útil para países e instituições que adotam o 

enfoque da formação por competências. Essa metodologia inclui os seguintes passos:

• Consultas a fontes de informações sobre a situação do mercado de trabalho.

• Caracterização do ambiente sociocultural e econômico.

• Detecção e caracterização das empresas.

• Coleta de dados sobre as demandas das empresas e sua análise.

Uso da ferramenta AMOD (sigla em inglês que significa "um modelo"), que é uma variante do DACUM, caracterizada 

por estabelecer uma forte relação entre as competências e subcompetências definidas no mapa DACUM, o qual, por 

sua vez, é o processo por meio do qual se aprende e avalia a aprendizagem. 

11 http://www.finnes.cl/amplia.html 

O método AMOD consiste em um modelo ágil e simples para identificar competências para o trabalho e vinculá-las 

à capacitação e à avaliação. Essa metodologia é tão aberta e flexível que pode ser adaptada às particularidades 

das instituições de formação e tem como princípio básico a premissa de que o pessoal trabalhador especializado 

é que pode melhor expressar as competências necessárias para um determinado trabalho ou função.

A implementação do método AMOD exige alguma experiência e recomenda-se que ela seja orientada por um facilitador 

que domine o método. Na falta de um facilitador para orientar o processo, recomenda-se a leitura detalhada de orientações 

disponíveis na internet. 

Veja o Anexo 6: “Detecção das necessidades de formação e desenho de cursos: Oficina sobre a aplicação do método AMOD”. 

Outras
Vozes

Saber

http://www.finnes.cl/amplia.html
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Cada tipo de estudo de mercado tem diferentes vantagens e desvantagens, resumidas na tabela abaixo.  

Comparação entre as vantagens e desvantagens dos diferentes tipos de estudos de mercado.12 

Tipo de estudo Vantagens Desvantagens

Consultas rápidas • Útil quando não se dispõe de muitos recursos. 

• Baixo custo.

• Facilita a tarefa de tomar o pulso do mercado.

• Facilita a identificação de vagas de emprego no curto
prazo.

• Facilita ajustes curriculares no decorrer de processos
de formação.

• Menos rigor investigativo. 
Não proporciona à entidade uma visão mais
estratégica das tendências e oportunidades
disponíveis no mercado.

Aplicação de 
procedimentos 

de "inteligência" 
organizacional

• Útil quando não se dispõe de muitos recursos. 

• Baixo custo.

• Facilita a tarefa de tomar o pulso do mercado. 

• Ajuda a criar e fortalecer vínculos com os atores do
mercado.

• Facilita ajustes curriculares no decorrer de processos
de formação.

• Menos rigor investigativo. 
Não proporciona à entidade uma visão mais
estratégica das tendências e oportunidades
disponíveis no mercado.

Sondagens • Não exige grande espacialização em pesquisas.

• Podem ser realizadas com recursos internos ou com
uma combinação de recursos internos e externos. 

• Baixo custo.

• Consomem pouco tempo (cerca de um mês).

• Proporcionam acesso a informações atualizadas.

• Alta dependência dos conhecimentos das
pessoas entrevistadas.

• Exige que a entidade tenha conhecimentos
dos setores da economia que estão
crescendo.

Pesquisa direta do 
mercado de trabalho

• Têm maior rigor investigativo e, portanto, produzem
dados de qualidade e abrangência maiores.

• Garantem mais imparcialidade, evitando que o estudo
se restrinja a abordagens ou setores específicos. 

• Envolve conhecimentos de domínio exclusivo da
entidade que a realiza.

• Útil quando não se conta com estudos prospectivos ou
não se tem conhecimento das tendências ocupacionais
em setores estratégicos da economia.

• Permite o aprofundamento de vínculos com setores
estratégicos. 

• Inclui a validação das conclusões por parte das
empresas.

• Custo médio.

• Exige know how interno e/ou a contratação de
especialistas.

• Tem duração média de pelo menos três
meses.

• A contratação externa de pesquisadores pode
limitar a oportunidade de desenvolver essa
capacidade na entidade.

Análises situacionais 
de competências para o 

trabalho

• Útil quando não se conta com estudos prospectivos ou
não se tem conhecimento das tendências ocupacionais
em setores estratégicos da economia.

• Permite construir um perfil de competências em grupos
de ocupações específicas.

• Permite validar currículos com os empregadores.

• Exige que a entidade tenha conhecimentos
e experiência na formação baseada em
competências com suas respectivas regras.

• Particularmente útil para entidades que são
organismos certificadores de competências. 

• Aplicável a demandas atuais, deixando de lado
tendências de médio e longo prazo.

12 Adaptado da publicação, International Youth Foundation. (2006). Estudios y Reflexiones No. 3 Análisis del Mercado Laboral: Un 
resumen de las prácticas utilizadas por 15 proyectos entra21.
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A Fundação Chile criou uma metodologia que pode ser usada para complementar as informações 

geradas por qualquer tipo de estudo sobre o mercado de trabalho. Essa metodologia permite a coleta 

de informações específicas sobre perfis ocupacionais que podem ser traduzidas e incorporadas a um 

programa modular de formação. O manual descreve uma metodologia desenvolvida para identificar, na 

estrutura produtiva, ocupações que representam uma oportunidade para a empregabilidade das pessoas e 

um método prático para elaborar as respectivas fichas ocupacionais. 

As fichas ocupacionais são o resultado de análises tanto quantitativas como qualitativas dos setores econômicos com maior 

taxa de absorção de empregos na região metropolitana e de entrevistas com atores-chave de cada setor (para identificar os 

postos de trabalho disponíveis neles) e pessoas que trabalham na ocupação (para detectar informações críticas). 

Essa metodologia gera informações com base nas competências em demanda pelo setor produtivo no qual cada ocupação 

é desempenhada e tem os seguintes objetivos:

• Reduzir assimetrias nas informações sobre o mercado de trabalho.

• Aproximar a oferta educacional das necessidades do setor produtivo.

• Orientar as pessoas sobre as características do mercado de trabalho, suas ocupações e a formação necessária para 

um desempenho bem sucedido nesses postos de trabalho.

A metodologia foi concebida com base na abordagem da formação por competências. Para mais informações, veja o 

"Manual de Definição de Ocupações13”. 

Veja o Anexo 7: “Exemplo de descrição das ocupações e de fichas ocupacionais”. 

13 http://archivo.presidencia.gub.uy/_web/decretos/2009/11/Manual_mayo2009.pdf

Estudos sobre o mercado de trabalho e a perspectiva de gênero
Alguns programas concebidos para melhorar a empregabilidade de jovens enfocam particularmente a necessidade 

de superar barreiras que impedem determinados segmentos da população jovem de ter um acesso mais direto ao 

mercado de trabalho. Na região, as taxas de participação econômica e de emprego de jovens do sexo feminino 

têm sido mais baixas que as de seus pares masculinos e, portanto, é importante considerar diferentes maneiras de 

incorporar a perspectiva de gênero a estudos de mercado por meio de medidas como as seguintes: 

• Incluir mulheres no comitê responsável pelo desenho do estudo.

• Procurar, na maior medida possível, entrevistar tanto empresários do sexo masculino como do feminino.

• Os grupos focais por gênero podem ser uma estratégia útil para se desenvolver um conhecimento mais 

profundo dos interesses, barreiras e oportunidades para mulheres no mercado de trabalho.

• As metodologias e ferramentas devem permitir a identificação das necessidades e desafios específicos 

enfrentados por jovens do sexo feminino para terem acesso a vagas detectadas. 

• Analisar dados de emprego existentes para identificar postos de trabalho mais ocupados por mulheres 

e seus níveis salariais. Essa informação pode ser útil para identificar áreas em que têm sido observadas 

oportunidades para mulheres com salários melhores e, por outro lado, oportunidades de emprego que têm 

Outras
Vozes

http://archivo.presidencia.gub.uy/_web/decretos/2009/11/Manual_mayo2009.pdf
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sido menos acessíveis para elas. Ao se identificar subsetores que oferecem oportunidades atraentes para 

mulheres por meio de entrevistas com mulheres em funções de liderança, podem ser colhidas informações 

qualitativas sobre suas trajetórias no mundo do trabalho, sobre como conseguiram crescer em suas 

carreiras, sobre suas certificações essenciais e desafios comuns. 

De acordo com a iniciativa NEO, para que a equidade de gênero seja alcançada, é 

necessária a adoção de medidas específicas para compensar as desvantagens históricas e 

sociais sofridas pelas mulheres. Algumas dessas medidas seriam as seguintes: 

• Dispor de recursos para proporcionar benefícios que reduzam as diferenças entre homens 

e mulheres.

• Aumentar a participação e a ocupação das mulheres.

• Reduzir a diferença em termos de renda do trabalho e trabalho informal.

• Melhorar as opções, a remuneração e a qualidade do trabalho para as mulheres.

• Garantir um acesso equitativo aos benefícios da proteção social.

• Desenvolver campanhas educacionais dirigidas ao setor empregador para promover 

uma maior conscientização da importância de empregar jovens de ambos os sexos 

equitativamente. 

Exemplo 1: 

Visando identificar competências com uma perspectiva de gênero, o programa FORMUJER desenvolveu 

uma experiência de cooperação técnica com o Núcleo da Indústria Gráfica do Instituto Nacional de 

Aprendizagem (INA) da Costa Rica. O Programa FORMUJER se propôs, entre outras coisas, a abrir 

caminho e reunir ferramentas e metodologias inovadoras para atualizar e revisar currículos para que 

incorporassem as necessidades e especificidades de mulheres e homens, contemplando as contribuições 

de ambos no desempenho de suas funções.

Fonte:  

http://www.ilo.int/public//spanish/region/ampro/cinterfor/temas/gender/formujer/cosrica/amod.pdf

Exemplo 2: 

O documento informativo "Propostas para a transversalização de gênero nas políticas trabalhistas 

e de emprego", elaborado em 2007 pelo Conselho Interamericano de Desenvolvimento Integral da 

OEA, sintetiza o estado atual da inclusão da perspectiva de gênero em políticas trabalhistas e ações 

estratégicas para fortalecer ministérios do trabalho em suas ações de integração do gênero e promoção 

da igualdade entre mulheres e homens. 

Fonte:  

http://www.sedi.oas.org/ddse/documentos/rial/Inf1%20(Genero).pdf

Saber

http://www.ilo.int/public//spanish/region/ampro/cinterfor/temas/gender/formujer/cosrica/amod.pdf
http://www.sedi.oas.org/ddse/documentos/rial/Inf1%20(Genero).pdf
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Sobre como estabelecer a conexão entre a 
formação e o mercado de trabalho  
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Algumas considerações
O simples fato de a entidade de formação conhecer as necessidades do mercado e dispor de informações sobre 

ocupações em alta demanda, ou seja, sobre postos de trabalho não preenchidos, não significa que ela esteja 

preparada para preenchê-los e desenvolver novos currículos ou planos de estudo automaticamente. Antes de 

satisfazer as demandas do mercado, é recomendável que outros desafios menores sejam superados, tais como:

Analisar as implicações para a entidade de satisfazer as demandas detectadas. Essa análise diz respeito à 

capacidade institucional e implica verificar se a entidade está em condições ou não de oferecer uma formação 

sintonizada com a demanda detectada. Os tipos de perguntas que a entidade deve se fazer para esse fim são 

as seguintes:

• Trata-se de uma oferta nova para a entidade ou de uma necessidade de reformulação e adaptação de um 

currículo existente?

• A entidade tem os conhecimentos e a experiência necessários na área em demanda?

• Há alguma restrição legal que impeça a oferta de cursos de formação nas áreas em demanda?

• A entidade tem a infraestrutura necessária, como salas de aula, laboratórios, tecnologia, ferramentas, 

insumos e recursos humanos?

• A entidade tem os recursos financeiros necessários para os ajustes ou aquisições necessários?

• Os investimentos necessários para sustentar a oferta de formação podem ser garantidos para que não seja 

necessário demitir instrutores e subutilizar a infraestrutura adquirida?

• A entidade tem os instrutores com as competências e conhecimentos necessários ou é fácil encontrá-los na 

sua área de atuação? 

• A entidade tem a capacidade necessária para oferecer o tipo exigido de certificação?

Implementar um processo de análise do ambiente para determinar se, como, quando e com o que a 

entidade satisfará as demandas detectadas. Os aspectos a serem analisados seriam os seguintes:

• Volume: É preciso tomar cuidado para não saturar o mercado formando mais pessoas do que o mercado 

pode absorver. Veja o Anexo 8: “Análise de ocupações com excesso ou escassez de mão de obra”.

• Outras ofertas: Saber quais outras entidades estão formando recursos humanos para essas ocupações ou 

ofícios para dimensionar muito bem a "oferta" na área de atuação da entidade.

• Temporalidade e Qualidade: Levar em consideração o prazo no qual as empresas precisam preencher suas 

vagas para alinhar a conclusão dos cursos de formação dos jovens com esse período específico. Pode ser 

também que, ao se analisar mais detalhadamente as condições de contratação, elas não tenham a qualidade 

necessária ou não satisfaçam os interesses dos jovens e a entidade não se motive a ajustar sua oferta para 

atender à demanda detectada.

“Estabelecer uma coordenação adequada entre a oferta de cursos de formação e 
a demanda por recursos humanos constitui o maior desafio de todo o processo de 
formação para o trabalho. A complexa engenharia envolvida em aproximar dois 

universos que tradicionalmente seguem caminhos separados, senão dissociados, exige 
que se siga um itinerário no qual é necessário identificar interesses, tecer acordos,  
alinhar posições e, em muitos casos, convencer outras partes dessa necessidade.” 

— CINTERFOR
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Uma vez que as considerações descritas acima tenham sido equacionadas favoravelmente, as informações sobre o 

mercado de trabalho obtidas por meio do estudo podem ser usadas para desenvolver novos currículos ou adaptar 

os existentes e envolver os empregadores em todas as fases do programa de formação. 

Termos relacionados ao desenho de uma nova oferta de cursos de formação:  
Desenho curricular: atividade realizada para organizar as estruturas curriculares ou programas de formação e elaborar 

seus respectivos módulos, por meio dos quais se responde às demandas e necessidades de formação apresentadas 

pelo setor produtivo e a organização social. Inclui a definição da organização básica das unidades de formação e das 

estratégias pedagógicas e ambientes de aprendizagem necessários para o desenvolvimento dos processos de formação.

Estrutura curricular: conjunto organizado de módulos de formação classificados como relativos à política institucional, 

transversais e específicos que possibilitam a certificação da formação em uma ou mais opções de formação integral para 

satisfazer as necessidades dos setores produtivos e social.

Unidade de competência: padrão que descreve os conhecimentos, habilidades e atitudes que uma pessoa deve 

conseguir adotar e aplicar em diferentes situações de trabalho. De um modo geral, ele é definido com base em um mapa 

funcional e compreende a divisão das principais atividades que a pessoa deve ser capaz de desempenhar para alcançar 

determinados resultados, critérios de desempenho, comportamentos associados que explicam e ilustram as competências 

comportamentais relevantes para o desempenho dessas atividades, os conhecimentos que o estudante deve possuir em 

determinadas disciplinas para desempenhar atividades competentemente e as habilidades cognitivas, psicomotoras e 

psicossociais relevantes para a realização dessas atividades.

Módulos ou unidades de formação: Blocos de aprendizagem que abordam uma ou mais unidades de competência ou 

dimensões produtivas de uma forma global, integrando, em bases abrangentes, conhecimentos tecnológicos, habilidades 

técnicas e atitudes. Por serem estruturas unitárias, podem ser desenvolvidas em diversas combinações e sequências.

Source: Educación Técnica y Tecnológica Para la Competitividad,  

www.mineducacion.gov.co/1621/articles-176787_archivo_pdf.pdf 

GLOSSÁRIO

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-176787_archivo_pdf.pdf
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Será descrito a seguir um processo básico que uma entidade de formação para o emprego pode levar a cabo para 

definir um trajeto técnico ou, em outras palavras, um curso e seus respectivos módulos de aprendizagem com base 

na inteligência obtida por meio do seu estudo do mercado. Recomenda-se que representantes do setor privado 

sejam envolvidos em todas as fases na maior medida possível para garantir que a nova oferta esteja alinhada com 

as demandas do seu setor. Dessa maneira, os empregadores tendem a confiar mais em um programa de formação 

e a apoiá-lo com recursos, cotas para estagiários e/ou entrevistas de emprego. Para obter mais informações sobre 

processos de desenho de cursos, favor consultar o Manual para o Desenho de Estruturas Curriculares e Módulos de 

Formação para o Desenvolvimento de Competências na Formação Integral desenvolvido pelo Serviço Nacional de 

Aprendizagem (SENA) da Colômbia, na seguinte página na internet: http://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/

edit/docref/manual_discurricular.pdf

Detecção de necessidades de formação com base no estudo de mercado: Com base na demanda não 

satisfeita e nos perfis em maior demanda que a entidade de formação considerar mais relevantes e ao alcance 

da sua missão, mandato legal, prioridades, etc., deve ser elaborada uma lista de áreas de formação de maior 

prioridade.

Definir os conhecimentos, habilidades e atitudes necessários de acordo com as áreas identificadas na 

primeira etapa. Os tipos de informações relevantes para essa etapa incluem a) competências e níveis de cada 

competência; b) nível de escolaridade exigido para admissão ao programa de formação; c) horas e semanas 

necessárias para desenvolver as competências identificadas; d) horizonte de tempo que a entidade deve 

considerar no seu processo de desenho da formação; e) identificação de equipamentos, tecnologias e outros 

insumos necessários. 

Desenho dos módulos (etapas 3 e 4): Considerando todas as informações geradas e organizadas nas etapas 

anteriores, o enfoque desta etapa consiste em definir o nome do módulo, o nível de competência, o diagrama 

de desenvolvimento, as unidades de aprendizagem, os resultados da aprendizagem, a modalidade da formação, 

a metodologia de planejamento, os critérios de avaliação, as evidências da aprendizagem, as técnicas e 

instrumentos de avaliação, o tempo, o perfil do instrutor e os guias de aprendizagem. Nesta etapa, normalmente 

Detecção de
necessidades
de formação

Definir os conhecimentos,
habilidades e 

atitudes necessários 
de acordo com 

as áreas identificadas 

Desenho dos módulos
de caminho técnico

Validação 
dos conteúdos

Instrumentação 
do novo currículo

Definir dos 
módulos de adquirir

conhecimentos,
habilidades e atitudes

Review this chart for 

content accuracy, as it 

was not translated and I 

took a stab at it. >

http://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/edit/docref/manual_discurricular.pdf
http://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/edit/docref/manual_discurricular.pdf
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quem lidera o processo são especialistas no desenho de currículos, mas recomenda-se que representantes 

do setor produtivo sejam envolvidos na maior medida possível para serem usados como recursos na medida 

necessária para prestar informações precisas sobre níveis de competência e o uso de tecnologias específicas e 

até para sugerir simulações para preparar os jovens para o mercado de trabalho. 

Validação dos conteúdos: Corresponde à etapa na qual um novo curso foi desenvolvido e é hora de submeter 

a proposta curricular às autoridades responsáveis pela sua revisão formal para que determinem se ela satisfaz 

todos os critérios para se criar uma nova oferta de formação e/ou reformular uma já existente. Mais uma vez, 

dependendo da instituição, pode ser muito útil, do ponto de vista relacional e da qualidade, envolver algum 

representante do setor para o qual se espera formar jovens nesse processo de validação. É aconselhável 

desenvolver um diário com sugestões para adaptações posteriores dos módulos em termos de estrutura e 

conteúdo.

Instrumentação do novo currículo: Refere-se ao conjunto de atividades destinadas a possibilitar a aplicação 

de currículos já elaborados, sem improvisações em termos de recursos e procedimentos. Essencialmente, são 

as atividades de preparação para uso do currículo, que incluem, entre outras, a capacitação de professores 

(de preferência em parceria com empresas), o desenvolvimento de instrumentos de avaliação, a seleção e/

ou desenvolvimento de recursos didáticos, adaptação do sistema administrativo ao currículo e a aquisição ou 

adaptação de instalações físicas.

Também são recomendáveis ações de comunicação com professores, pais e aspirantes para promover o novo 

currículo (ou o currículo adaptado), enfatizando, particularmente, a parceria existente com o setor produtivo e as 

oportunidades de emprego que ela pode oferecer aos graduados.

Colaboração Efetiva com o Setor Privado:  
O requisito da pertinência e qualidade da oferta de formação
Há muita literatura disponível sobre a importância do desenvolvimento de relações de colaboração entre os 

prestadores de cursos de formação profissional e o setor privado, que é grande gerador de empregos14. Nos 

capítulos 1 e 2 deste Guia, falou-se sobre a importância de saber aproveitar a realização de um estudo de 

mercado de qualquer tipo para aumentar a rede de contatos entre a entidade de formação e as empresas de 

pequeno, médio ou grande porte que atuam na sua área. Além de estabelecer relações com o setor empresarial no 

decorrer do processo de realização do estudo, as entidades de formação podem continuar a cultivar boas relações 

ao longo de todo o ciclo de formação e colocação profissional. A lista abaixo descreve diferentes maneiras pelas 

quais a entidade pode envolver um aliado da iniciativa privada:

• No decorrer do processo de formação, por meio de visitas guiadas a locais de trabalho, conferências, 

palestras, entrevistas de emprego simuladas, entre outras.

• Para ajudá-la a rever e atualizar os currículos de formação periodicamente.

• Para facilitar oportunidades para os jovens serem aceitos em estágios ou práticas laborais. 

• Atuando como mentores para os jovens.

• Participando de reuniões ou comitês da entidade para assessorar e acompanhar as estratégias do 

programa de formação.

14 M. Busso; M. Bassi; S. Urzúa; J. Vargas. (2012). Desconectados: Habilidades, educación y empleo en América Latina. BID

The subtitle wasn't in the English version. 

< Is this the correct formatting?
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• Fornecendo recursos para os programas e/ou facilitando o acesso a outros recursos.

• Promovendo o programa de formação com outras empresas e atores do setor privado e público.

É importante que as entidades de formação levem em consideração alguns princípios relacionados a como cultivar 

e manter relações de confiança com parceiros do setor privado. Os seguintes princípios ou diretrizes são fruto de 

lições aprendidas no processo de implementação de programas concebidos para promover a empregabilidade 

de jovens em situações desfavorecidas na América Latina e no Caribe que podem ser particularmente úteis para 

entidades com pouca ou nenhuma experiência na criação e desenvolvimento de vínculos com o setor privado. É 

sempre bom que as entidades de formação que já têm mecanismos institucionais como comitês de coordenação 

de relações entre elas e empresas ou já colaboram com o setor privado há muitos anos revejam suas práticas para 

identificar como podem melhorar e/ou ampliar suas relações de colaboração.  

PRINCÍPIOS PARA MOLDAR RELAÇÕES VANTAJOSAS  
PARA TODAS AS PARTES ENVOLVIDAS

Planejamento de relações públicas

Do início do processo de investigação até o momento de oferecer serviços de formação e colocação de jovens no 

mercado de trabalho, os custos da gestão e manutenção das relações com empregadores em potencial devem 

ser contemplados. Entre outros, esses custos incluem os seguintes: contratação de uma pessoa dedicada a essa 

tarefa; a concepção e distribuição de materiais promocionais (impressos ou audiovisuais); a realização de eventos 

acadêmicos e sociais; e a criação de bancos de dados e a sistematização de informações. É importante ressaltar 

que as pessoas responsáveis por essa gestão devem possuir as habilidades e competências necessárias para 

interagir eficazmente com os empregadores.

Um bom "produto" de formação é a melhor carta de apresentação

Oferecer um programa de qualidade e relevante para os interesses e necessidades dos jovens e dos 

empregadores gera o que podemos chamar de "um bom produto”, ou seja, jovens bem capacitados e motivados e 

com as competências e habilidades que os empregadores exigem. Isso beneficia todas as partes, já que os jovens 

encontram oportunidades que de outra maneira não teriam; os empregadores agilizam seus processos de busca, 

seleção e treinamento de pessoal; e a entidade de formação posiciona seus programas e conquista credibilidade 

junto a outros empregadores em potencial. 

Um cluster ou grupo de empresas do setor automotivo do México identificou, no âmbito do programa 

Rutas, uma demanda não satisfeita por pessoal técnico para trabalhar com motores de alta frequência. 

Na opinião da sua equipe de planejamento, não havia nenhuma entidade na sua área que pudesse criar 

um "banco de talentos" (talent pipepline) para responder às oportunidades de emprego identificadas. 

Parte do problema se devia ao fato de uma rede de entidades de formação não ter sido capaz de fazer um inventário 

suficientemente contundente da sua infraestrutura existente para poder explicar ao cluster como poderia colaborar para 

criar esse banco de talentos.  

Outras
Vozes
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“Quem já participou de negociações com empresas sabe que, para lograr 
uma coordenação eficaz de interesses, é necessário colocar de lado as 
razões de boa vontade ou interesse social como eixo de algum acordo. 

Uma coordenação verdadeira e efetiva só é possível quando os benefícios 
para ambas as partes são claramente considerados.” 

— CINTERFOR

Conhecer bem seus pontos fortes institucionais

Além de garantir que a sua entidade ofereça uma formação de qualidade, é importante que todo o pessoal que 

mantenha algum contato com empresas tenha plena ciência da sua capacidade instalada. Isso pode parecer muito 

óbvio, mas quando chega o momento de apresentar sua "oferta" a empresas ou outros atores, é essencial ter a 

capacidade de identificar áreas de interesse mútuo e o potencial da entidade. 

Relações individuais são essenciais

Parcerias de sucesso começam com relações individuais com pessoas relevantes. Os parceiros aliados podem 

ser novos contatos ou pessoas com as quais já se tenha alguma proximidade. As associações empresariais, as 

câmaras de comércio ou as associações de indústrias têm sido, comprovadamente, um bom ponto de entrada 

para o desenvolvimento de um número significativo de novos contatos.

Promover eficazmente o trabalho da entidade

É importante ter um bom plano de comunicação para transmitir mensagens-chave ao público-alvo e usar materiais 

promocionais eficazmente. Esse plano de comunicação deve incluir, também, o desenvolvimento de estratégias de 

promoção e meios para dar visibilidade aos programas de formação: visitas e reuniões estratégicas, participação 

em reuniões de negócios, eventos empresariais e feiras, entre outros.

Estar preparado para "fechar um negócio”

Significa ter clareza tanto em relação ao que a entidade espera do empregador quanto ao que o empregador 

espera da entidade. A falta de clareza em relação aos propósitos e objetivos das partes frequentemente dificulta o 

fechamento de uma negociação e afeta a credibilidade da entidade para projetos futuros. 

Investigar leis e incentivos que podem facilitar o desenvolvimento de vínculos com o setor privado

Antes de uma reunião com aliados em potencial, é conveniente que a entidade de formação se familiarize com os 

requisitos legais para a efetivação de estágios e contratações para jovens. Além disso, ela deve ter ciência dos 

incentivos disponíveis na sua área de atuação para empregadores contratarem ou se disporem a oferecer estágios 

a jovens em condição de vulnerabilidade. 
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Identificar padrões ou certificações valiosos para as empresas

Essas informações podem ser traduzidas em objetivos de aprendizagem de um currículo ou programa de formação. 

Monitorar uma relação é cuidar dela

Para manter uma boa relação com seus parceiros empresariais, é importante manter as linhas de comunicação 

abertas e monitorar o desempenho de jovens em seus estágios e empregos. A manutenção de linhas abertas 

depende, em parte, da familiaridade com a terminologia usada pela empresa para se expressar. Isso implica escutar 

as sugestões e recomendações de empregadores e ter em mente que a relação com um parceiro empresarial não 

termina quando os jovem entram na empresa.

Assumir compromissos que possam ser cumpridos

Ter identificado o que os empresários precisam e oferecer soluções para suas necessidades são boas maneiras de 

cultivar relações positivas com o setor privado. No entanto, se a entidade assume compromissos sem considerar 

Para manter uma relação de confiança e colaboração com empregadores, é necessário oferecer um 

"produto" de qualidade, ou seja, um recurso humano com as competências pessoais e técnicas que eles 

estão procurando.

Exemplo 1: Uma experiência de colaboração entre uma ONG e o setor privado.

Uma ONG brasileira, o Instituto Hospitalidade (IH), conseguiu incorporar ao setor privado uma iniciativa 

de formação de jovens vulneráveis para empregos no setor do turismo. Usando padrões de competência 

definidos pelo setor do turismo, o IH desenvolveu um currículo e apresentou seu programa como uma 

solução para as empresas e não como uma atividade de responsabilidade social corporativa. Ela conseguiu fazer isso por 

meio do seguinte: 

Melhorando permanentemente o conteúdo dos cursos. Para garantir que a formação fosse relevante e sintonizada com as 

necessidades dos beneficiários, foi determinante ouvir as recomendações e sugestões dos empregadores e dos jovens. 

Oferecendo uma formação em habilidades para a vida e em temas como apresentação pessoal e habilidades de 

comunicação que ajudaram os jovens a causar uma boa impressão e interagir positivamente com seus colegas.

Capacitando mentores nas empresas para apoiar os jovens em seus estágios.

Pré-selecionando os candidatos que melhor se enquadravam nos requisitos específicos de uma vaga ou de uma  

empresa particular.

Fonte: http://library.iyfnet.org/sites/default/files/library/entra21_SerieAprendizaje_1.pdf

Outras
Vozes

http://library.iyfnet.org/sites/default/files/library/entra21_SerieAprendizaje_1.pdf
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Exemplo 2: O caso da Agência de Desenvolvimento Econômico da 
Cidade de Córdova, Argentina (ADEC).

Convencida da necessidade de melhorar as estratégias de empregabilidade na sua 

área, a Agência de Desenvolvimento Econômico da Cidade de Córdova, Argentina 

(ADEC), composta por 40 parceiros, entre os quais as principais câmaras empresariais da região, 

decidiu convidar um grupo amplo de partes interessadas composto por mais de 140 empresas, ONGs e 

entidades de formação para desenvolver e implementar o projeto entra21. 

A ADEC iniciou o processo fazendo um levantamento das necessidades do mercado entre as suas 

câmaras sociais para identificar os setores que mais provavelmente precisariam contratar jovens com 

o perfil do projeto. Esse estudo serviu de base para o desenvolvimento do currículo de formação, 

garantindo que os cursos oferecidos efetivamente respondessem às necessidades do mercado. A 

agência lançou então uma ampla campanha promocional que incluiu boletins eletrônicos, um site e 

outros meios dirigidos especificamente às câmaras de comércio e associações empresariais, entre outros. 

Foram feitas apresentações nessas instituições, boletins e folhetos foram distribuídos e informações 

foram divulgadas em informativos comerciais.

Com uma ideia mais clara das demandas por recursos humanos, a ADEC começou a fazer visitas 

individuais às empresas para apresentar seus cursos. Posteriormente, ela fez um acompanhamento 

telefônico do resultado das suas ações e obteve, em princípio, o compromisso das empresas de oferecer 

estágios aos jovens.

Mas o trabalho não terminou com essas atividades. A ADEC se manteve em contato com as empresas 

nos quatro meses de duração dos estágios para garantir sua satisfação e assegurar-se de que os jovens 

teriam o apoio necessário para serem bem sucedidos nesses estágios. Quando os estágios terminaram 

e finalmente possibilitaram uma contratação efetiva dos jovens, a ADEC continuou a se manter em 

constante comunicação com as empresas.  

Fonte: http://library.iyfnet.org/sites/default/files/library/FieldNotes13BizSector.pdf

o tempo e os recursos disponíveis, ela corre o risco de não cumpri-los e de minar a relação definitivamente. É 

importante que as entidades de formação não assumam compromissos que excedam sua capacidade de resposta 

ou não façam parte da sua experiência institucional.

Outras opções de colaboração

Formação sob medida

Há exemplos positivos de colaboração baseada na criação de uma aliança entre uma entidade de formação e 

uma ou mais empresas, em torno da qual elas se unem para desenhar um currículo ou curso sob medida para a(s) 

empresa(s). Geralmente, a credibilidade da entidade é um fator determinante para se forjar e implementar esse tipo 

Outras
Vozes

http://library.iyfnet.org/sites/default/files/library/FieldNotes13BizSector.pdf
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Exemplo 1: Colaboração Conalep Nuevo León – Ternium México.

Parceria formada entre a empresa Ternium, que tem cerca de 9.000 funcionários na região e 

produz produtos de aço, e uma rede de escolas técnicas de Monterrey, México, chamada Colégio 

Nacional de Educação Profissional e Técnica (CONALEP) do Estado de Nuevo León, que permitiu 

uma relação muito benéfica para as organizações envolvidas. Elas estabeleceram uma parceria para conceber, 

desenvolver e implementar um projeto de capacitação em eletromecânica industrial básica de 265 horas. 

O objetivo foi desenvolver conteúdos relevantes para as necessidades dessa indústria e fazer com que a 

capacitação dos empregados, anteriormente oferecida em serviço nas próprias empresas, passasse a ser oferecida 

em salas de aula. As matrizes de competências para os postos de trabalho foram conjuntamente definidas com 

base nos padrões exigidos pela Ternium. 

A parceria foi consolidada com a presença da Ternium no conselho diretor do Conalep NL, que contribui para a 

relevância e avaliação dos cursos oferecidos pela rede CONALEP. Nesse esquema, a Ternium se estabeleceu com 

um órgão colegiado de assessoria e consultas que fortalece os mecanismos e estratégias necessários para a 

consecução dos objetivos da rede CONALEP.  

Exemplo 2: Parceria entre a Walmart Brasil e o Instituto Aliança.  
O caso de um programa de capacitação profissional para jovens no Brasil.

Outro exemplo de um projeto sob medida vem do Brasil, onde o Instituto Walmart Brasil, o braço filantrópico 

da empresa, e outros representantes do setor de varejo se uniram a uma ONG, o Instituto Aliança, para integrar 

competências relacionadas a vendas a um currículo existente. Nesse esquema, a inteligência que as empresas 

lideradas pela Walmart tinham sobre as realidades das operações de venda subsidiou o desenvolvimento de um 

currículo que integra competências em vendas, TIC e habilidades socioemocionais. O currículo foi "exportado" para 

Argentina, Chile e México, onde empresas de varejo e sindicatos validaram seu conteúdo. 

Para obter mais informações, veja:  

http://library.iyfnet.org/sites/default/files/library/Entra21_notas_Walmart_ESP.pdf

Outras
Vozes

de colaboração com sucesso. Em outras palavras, para se envolver em um esquema dessa natureza, a entidade 

já terá demonstrado que é capaz de velar pelos princípios mencionados no início deste capítulo e já estará bem 

posicionada no mercado de trabalho. Nessa modalidade de colaboração, a empresa fornece informações sobre seus 

requisitos para preencher postos de trabalho de maior interesse e, com base nelas, a entidade ofertante desenha 

um curso. Gera-se, assim, um resultado duplo a partir dessa forma de colaboração; por um lado, se responde aos 

sinais do mercado para oferecer programas de formação adequados e, por outro, cria-se um elo entre os jovens e 

oportunidades reais disponíveis na área em questão. O bom desempenho das entidades baseia-se em dois pilares 

fundamentais: no conhecimento da dinâmica e linguagem do mundo empresarial e no perfil dos jovens que concluem 

seus cursos. O Anexo 9 apresenta um exemplo de alguns termos de uma colaboração dessa natureza.

http://library.iyfnet.org/sites/default/files/library/Entra21_notas_Walmart_ESP.pdf
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Exemplo 3: Iniciativa Empresarial para a Educação Técnica - IEET. 

Esse projeto foi concebido para melhorar a qualidade dos graduados das Escolas Técnico-

Vocacionais da República Dominicana por meio de intervenções patrocinadas por empresas 

do setor privado para avaliar e qualificar professores, criar uma estrutura curricular baseada na 

demanda efetiva e rever materiais didáticos e equipamentos usados em salas de aula e oficinas.  

A experiência piloto da iniciativa foi desenvolvida pela Compañía Implementos y Maquinarias S.A (IMCA) com a 

assessoria do Center for Occupational Research and Development (CORD), uma instituição norte-americana sem fins 

lucrativos. 

A partir de 2006, a Escola Politécnica Loyola da cidade de San Cristobal foi assessorada e recebeu assistência técnica 

para criar um currículo dirigido a tecnólogos e/ou graduados em nível técnico na área de combustão interna que 

lhes permitisse desenvolver as habilidades profissionais necessárias para entrar no mercado de trabalho do setor da 

metalurgia. Comprovado o sucesso da iniciativa, em 2009 a IMCA inaugurou, na Escola Politécnica Loyola, a Oficina 

Escola ABC (Accelerated Basic Courses) desenvolvida pela Caterpillar com um investimento de cerca de um milhão de 

dólares para abordar questões relacionadas à segurança, ao uso de ferramentas manuais, de potência, de extração e 

de levantamento e disciplinas relacionadas a medições de precisão, procedimentos gerais de manutenção, operação 

de computadores, trem de força, inglês técnico, sistemas de motores hidráulicos e eletrônicos, atendimento ao cliente, 

entre outras. 

Até abril de 2014, após 14 coortes, 121 técnicos haviam sido formados, 41 dos quais estão trabalhando na IMCA 

e 77 foram contratados por empresas de mineração da região. Segundo dados da própria empresa, o período de 

treinamento em serviço foi reduzido de 18 para três meses, os valores de reparação caíram e a margem bruta de lucro 

da empresa aumentou em mais de 10%.

Para obter mais informações, veja:   

http://www.ieet.org.do/es/dequetrata.asp 

Outras
Vozes

18 Veja o Anexo 1.

^ Where does this footnote go? I can't find a #18 in the copy and it wasn't 

used in the English version. Last footnote was #14.

http://www.ieet.org.do/es/dequetrata.asp
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Anexo 1: Áreas e perguntas a serem exploradas em estudos sobre o mercado 
de trabalho

A tabela a seguir foi elaborada para apoiar decisões sobre temas e perguntas a serem incorporadas a ferramentas 

de pesquisas, sejam elas sondagens, roteiros de entrevistas ou grupos focais, entre outras modalidades.

Áreas e temas 
a serem 

explorados
Perguntas a serem exploradas

Quais seriam as 
perguntas-chave  

a serem feitas  
no seu estudo?

Demanda por mão de 
obra local

• Quais setores, subsetores ou clusters estão crescendo?

• Em quais setores e subsetores a demanda por mão de obra é maior?

• Quais são as projeções de contratação para determinados empregadores?

• Para quais ocupações e onde serão criados novos empregos?

• Quais setores têm mais potencial de contratar jovens, ou seja, pessoas para 
um primeiro emprego?

Características das 
empresas enfocadas

• Qual é o tamanho das empresas em termos de vendas anuais?

• Onde estão localizadas geograficamente?

• Qual é o número total de empregados?

• Qual é o número de funções de nível de entrada? 

• Quantas delas são para técnicos, operários, funcionários de nível superior? 

• Qual é sua trajetória de crescimento?

• Qual é sua vantagem competitiva?

• Qual é seu nível atual de contratação de mão de obra?

• Quantas vagas estão disponíveis atualmente?

• Quais funções são mais difíceis de serem preenchidas?

• Quais são as áreas profissionais em maior demanda?

• Quais são os mecanismos por meio dos quais esses setores incorporam 
pessoal?

• Que outros critérios, além da escolaridade, formação e histórico 
profissional, são levados em consideração em decisões de incorporar 
pessoal?

* Níveis de rotatividade na empresa para as vagas mais preenchidas por jovens

Perfis ocupacionais • Qual é o conjunto de habilidades e competências necessárias para 
determinadas ocupações (incluindo habilidades técnicas, acadêmicas e 
para a empregabilidade)?

• Qual é o nível exigido de educação formal e experiência? 

• Quais são as preferências em termos de traços de personalidade?

• São aplicados critérios de seleção baseados em resultados de testes 
psicométricos? 

• Exige-se algum tipo de certificação?  

ANEXOS
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Áreas e temas 
a serem 

explorados
Perguntas a serem exploradas

Quais seriam as 
perguntas-chave  

a serem feitas  
no seu estudo?

Qualidade dos 
empregos

• Os empregos disponíveis são "adequados" para os jovens aos quais 
atendemos? 

• Quais são os salários de entrada?

• São oferecidos benefícios legais?

• As condições de trabalho são estáveis?

• As condições de trabalho são seguras?

• Há diferenças na contratação de mulheres?

• Há diferença na contratação de jovens?

Quantidade e qualidade 
da oferta educacional 
atual na região

• A capacidade instalada na localidade ou região é suficiente para satisfazer 
as necessidades de formação identificadas para o preenchimento das 
vagas disponíveis?

• Os empregadores mantêm programas de formação nas suas empresas?

• Se afirmativo, qual é a duração média desses programas de formação?  

Compatibilidade com 
o perfil dos jovens a 
serem enfocados

• As percepções representam o elemento central das pesquisas nessa área. 
Por isso, é necessário investigar aspectos como os seguintes: barreiras 
culturais ou sociais que dificultam a contratação de jovens em razão da sua 
origem, raça, gênero e condição social e econômica, entre outras. 

• Que preocupações afetam a contratação de jovens e de mulheres?

• Já tiveram alguma experiência de contratar jovens e mulheres?

• Que percepções têm das suas habilidades ou dificuldades para o emprego?

• Estão desenvolvendo alguma intervenção atualmente para promover o 
emprego de jovens ou mulheres?

• É um setor no qual ser jovem ou mulher proporciona alguma vantagem 
comparativa ou alguma desvantagem? 

• Os empresários do setor estão dispostos a contratar jovens ou mulheres?

Desafios para a 
competitividade das 
empresas

Inclui temas como os seguintes: recrutamento e retenção de pessoal, 
demandas por novas tecnologias e processos, eficiência, qualidade dos 
serviços ou produtos, entre outros.

Desafios competitivos 
importantes para um 
setor ou região

Inclui aspectos como os seguintes: marcos regulatórios e legislação do 
mercado, investimentos públicos e privados, questões relacionadas à cadeia 
de valor, logística e preços, entre outros.

Obs.: as áreas a serem incluídas no estudo são definidas de acordo com seu alcance e objetivos. É importante 

considerar o tempo, os recursos e se há informações disponíveis na área em questão.
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Anexo 2: Exemplo de “Guia de sondagem”

Introdução

Local e data

Objetivo da 
sondagem

Investigar oportunidades de formação e emprego para jovens.

Dados da entidade 
que está realizando  

o estudo

Nome:

Endereço:

Telefone:

Alcance social  
do projeto

Nome e dados 
de contato do 

pesquisador

Dados do entrevistado e da organização

Nome e sobrenome 
do entrevistado

Empresa na qual 
trabalha

Função que ocupa

Setor ou categoria  
da atividade

Contato:

Sondagem de necessidades insatisfeitas (ou não satisfeitas) em relação ao perfil profissional de jovens 

contratados para seu primeiro emprego.

• Que postos de trabalhos existem ou existirão no curto prazo que podem ser ocupados por jovens

atualmente desempregados ou em busca do seu primeiro emprego?

• Quais seriam os postos oferecidos nos próximos três a cinco anos que poderiam ser ocupados por

jovens?

• Para que áreas, setores e postos eles são ou serão contratados?

• Essas áreas, setores e postos são considerados "pontos ou portas de entrada" para a organização?

• Quais seriam os pontos de entrada para a organização?

• O que essa empresa espera dos jovens que se candidatam a um emprego?

• Investigar expectativas nas seguintes dimensões:

• Habilidades e condutas básicas.

• Conhecimentos técnicos.
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• Atitudes empreendedoras.

• Atitudes pessoais.

• Qual seria o percentual de candidatos que não satisfaz o nível exigido pela empresa em um processo de 

recrutamento?

• Quais são os maiores pontos fracos que a empresa identifica nos candidatos?

• Na sua opinião, por que eles apresentam esses pontos fracos?

• Que mudanças devem ocorrer no perfil profissional de um jovem que se candidata a um posto de trabalho 

nessa organização nos próximos três a cinco anos?

• Se houvesse um programa de formação para jovens, quais deveriam ser seus componentes centrais?

Sondagem de causas de fracasso no local de trabalho de jovens contratados para seu primeiro emprego

• Quais seriam as mais frequentes causas de demissão ou renúncia a um emprego de jovens contratados por 

essa organização? 

• Que características um jovem contratado deveria apresentar para ser bem sucedido (fazer carreira) nessa 

organização?

Sondagem de estágios

• A organização tem acordos ou convênios de estágios para jovens em busca do primeiro emprego? 

• Em que condições: estágios remunerados, figura de "aprendiz", outras? 

• Com que resultados? 

• Por quê? (investigar mais profundamente para procurar saber se entendem bem a figura do estágio).

• A organização mantém um programa formal de estágios?

• Se a resposta for afirmativa: em que consiste o programa? Se a resposta for negativa: estaria ela 

interessada em implementar um programa organizado de estágios?

• Como a organização vê os estágios internamente? Há temores ou riscos associados aos estágios?

• O estágio pode ser uma forma de entrada para essa empresa?

• Que experiências ela teve contratando estagiários?

• Que condições um programa (componente curricular e componente de estágio) deveria reunir para formar 

jovens que motivem a empresa a se interessar em ter um acordo de estágios? 

• As empresas conhecem a lei do primeiro emprego? Se a resposta for afirmativa, essa lei incentiva a 

empresa a contratar jovens? Por quê? O que ela esperaria da lei do primeiro emprego?

Sondagem das percepções das empresas em relação ao desemprego

• Na sua opinião, que papel as empresas do setor privado devem desempenhar para resolver o problema do 

desemprego entre jovens em particular? 

• O que estariam dispostas a fazer para reduzir o problema do desemprego entre a população jovem?
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Sondagem de tendências de oferta de empregos

Na sua opinião, sem considerar sua empresa, quais seriam os setores nos quais haverá a maior oferta de 

postos de trabalho nos próximos anos? (Investigar o que ela sabe sobre os planos de crescimento ou de 

estabelecimento de novas empresas.) A intenção dessa pergunta é contribuir com informações adicionais que 

serão especificamente solicitadas de atores-chave de câmaras ou associações.

Obs.: se relevante, é importante procurar obter informações específicas sobre oportunidades ou barreiras para 

mulheres entrarem no mercado de trabalho.
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Anexo 3: Informações disponíveis por fonte (Adaptado do Projeto Amplía 
Chile e da Uganda Women’s Comission)

Fonte Características das informações disponíveis

Governo Prioridades de desenvolvimento regional ou local

Municípios e serviços 
públicos

É possível colher informações junto a: secretarias municipais de colocação profissional. Em muitos países, as 
instituições públicas são obrigadas a prestar informações solicitadas dentro de prazos definidos.

Associações e 
sindicatos empresariais

Informações sobre expectativas setoriais e visão em relação à atividade econômica na região (tendências e 
práticas de contratação).

Empresários locais Vagas disponíveis, qualificações exigidas, limitações em contratações.

Empresas 
multinacionais

Investimentos atuais e futuros; demanda por produtos e serviços para o futuro.

Meios de comunicação Os jornais e as emissoras de rádio são meios comumente usados para se encontrar e contratar trabalhadores, 
especialmente nas seções de classificados. Eles são uma boa fonte de informações e de expressão adequada 
do que está acontecendo no mercado de trabalho. Há também meios eletrônicos que oferecem estatísticas on-
line sobre contratações nos últimos meses.

Entidades de formação Fornecem informações valiosas sobre empresários, suas percepções e barreiras mais comuns enfrentadas pelos 
jovens que concluem seus cursos. 

Boas práticas de conhecimento do mercado.

Entidades regionais 
de serviços nacionais 
de formação para o 
emprego (SENCE, SENA, 
SENAI, INFOTEP, etc.).

É importante considerar as prioridades nacionais em relação à capacitação. 

Ler documentos sobre políticas e planos governamentais ajuda a orientar entrevistas com funcionários públicos.

Escritórios ou 
órgãos regionais de 
desenvolvimento local 
ou produtivo 

São um recurso valioso para a identificação de requisitos para capacitação de acordo com necessidades 
regionais específicas.

É muito importante participar de suas reuniões quando existem grupos de trabalho ou clusters.

Internet Ferramenta poderosa para buscas por informações

Alguns sites que fornecem informações úteis no Chile: www.ine.cl, www.sence.cl, www.mideplan.cl, www.
subdere.cl, www.sofofa.cl, www.asexma.cl, www.asimet.cl, www.cepal.cl, www.fundacionchile.cl, www.corcin.
cl, www.sinim.cl

Serviços de oferta de 
emprego públicos e 
privados

Os serviços eletrônicos de oferta de emprego fornecem informações relevantes em algumas áreas ocupacionais. 
www.trabajando.com, www.laborum.com

Há também serviços locais, como, por exemplo, instituições sociais ou sindicais.

Institutos nacionais de 
estatística

Exemplo no Chile: www.ine.cl Seção “Mercado del Trabajo”

Relatórios acadêmicos e 
de consultorias

As instituições acadêmicas e de consultoria (como, por exemplo, de recursos humanos ou de opinião pública) e 
os organismos intergovernamentais produzem relatórios sobre questões relacionadas ao emprego que podem 
ser interessantes tanto pelos dados que fornecem como pelas análises que realizam.

http://www.ine.cl
http://www.sence.cl
http://www.mideplan.cl
http://www.subdere.cl
http://www.subdere.cl
http://www.sofofa.cl
http://www.asexma.cl
http://www.asimet.cl
http://www.cepal.cl
http://www.fundacionchile.cl
http://www.corcin.cl
http://www.corcin.cl
http://www.sinim.cl
http://www.trabajando.com
http://www.laborum.com
http://www.ine.cl
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Anexo 4

Ferramenta validada na República Dominicana em 2008 com um grupo de empresas do setor do turismo. Os 

resultados de uma pesquisa que envolveu mais de 500 pessoas, entre as quais diretores de empresas do setor do 

turismo, foram usados pelo Ministério do Trabalho e do Turismo e outras instituições para desenvolver diversos 

programas de formação.

G u i d e  t o  D e s i g n i n g  T o u r i s m  
W o r k f o r c e  D e v e l o p m e n t  P r o g r a m s – Encuesta para Empresas

1

 

Mercado Laboral y Desarrollo Juvenil en el Secor de Turismo 
 

El objetivo de esta encuesta es contribuir a realizar una evaluación de los recursos humanos 
disponibles, así como de los obstáculos y las dificultades a los que se enfrenta la industria del 
turismo.  La encuesta está diseñada también para evaluar las actitudes y percepciones de los 
empresarios del sector de turismo acerca de los jóvenes como potencial fuerza laboral en el sector 
turístico. Las respuestas obtenidas se utilizarán para el desarrollo de programas de formación y 
desarrollo profesional orientado a la fuerza laboral en general, con especial atención a los jóvenes 
interesados en trabajar en el sector del turismo. 

Instrucciones: Por favor, responda este cuestionario lo mejor que pueda, y no dude en añadir 
cualquier comentario adicional que considere útil o necesario. No debería tomar más de 50 
minutos.

Confidencialidad: Toda la información recogida en este cuestionario se utilizará de manera 
agregada  y se mantendrá anónima y confidencial. 

 A. PERFIL DE LA EMPRESA E INDUSTRIA DEL TURISMO  
 

1. Por favor proporcione los siguientes datos: 
 
 

Nombre: 

 

Nombre de la Empresa: 

 

Persona de Contacto:  

 

Cargo: 

 

Dirección de la Empresa: 

 

 

Num. de Teléfono:  

Fax: 

 

E-mail: 

 

Website: 

 

Sexo:    □  Masculino   □ Femenino 

Nivel académico alcanzado: 

 Primaria       

 Secundaria 

 Universidad 

 Post-grado 

Otros:____________________ 

 

Puesto: 

Gerente de Recursos Humanos       

Administrador 

Otro: 
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2. ¿A cuál de los siguientes servicios pertenece su empresa? Seleccione una opción. 

 

 Alojamiento (hoteles, moteles, hostales, pensiones) 

 Restaurantes (comida rápida, cafés, cafeterías, bares, nightclubs y discotecas)        

 Servicios de viajes (tour-operadores, agencias de viaje, guías turísticas)                

 Atracciones (museos, galerías de arte, monumentos, centros culturales, zonas protegidas, 
reservas naturales, centros de información medioambiental –fauna/flora-)        

 Transporte (líneas aéreas, alquiler de autos, autobuses, barcos, bicicletas, motos)  

 Comercios (tiendas de souvenir, artesanía, boutiques) 

 Eventos (conferencias, congresos, exposiciones, reuniones, deporte, entretenimiento) 

 Otros (añadir): 
 

 

3. ¿Cómo se distribuyen sus empleados en las siguientes categorías?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Indique la distribución por sexo de los empleados de su empresa. (En porcentajes 
aproximados) 

 

 

 

 

5. Indique la distribución de sus empleados por edad (en porcentajes aproximados): 
 

 

 

 

 

 

 

 Número 

Trabajadores a tiempo completo  

Trabajadores a tiempo parcial   
Personal estacional  

Trabajadores voluntarios/ Pasantes/ Aprendices  
TOTAL  

Sexo Porcentaje 

Masculino % 
Femenino % 
TOTAL 100% 

Edad Porcentaje 

15-18  Años % 
19-25  Años % 
26-29  Años  % 
30 y en adelante % 
TOTAL 100% 
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6. ¿De dónde provienen sus empleados? 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
7. Indique cómo espera que cambien sus necesidades de contratación en los 

próximos dos años, según las siguientes categorías.  Seleccione una opción en cada 
fila.

 
8. ¿Hasta qué grado los siguientes puntos representan un desafío para la industria del 

turismo? Seleccione una opción en cada fila. 

Lugar de Procedencia Porcentaje 

Local % 
Regional % 
Otras partes del pais % 
Extranjeros % 

TOTAL 100  % 

Categoría laboral—Cambios 
esperados en numero de 
empleados 

Incremento Disminuci
ón 

Sin 
Cambios 

No está 
seguro 

Trabajadores a tiempo completo     

Trabajadores a tiempo parcial     

Personal estacional     

Trabajadores voluntarios/ 
Pasantes/ Aprendices 

    

 
Desafíos 

1 
No 

presenta 
un 

desafío 

2 
Es un 

desafío 

 
Sin 

Opinión 

Utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) para mejorar la productividad 

   

Prácticas poco éticas o corrupción    
Servicio de atención al cliente    
Higiene y sanidad en la preparación de alimentos    
Salud y seguridad de huéspedes    
Salud y seguridad del personal    
Mantenimiento y reparación de instalaciones    
Gestión financiera    
Gestión  de personal    
Falta de concientización sobre el turismo por parte de la 
población residente 

   

Falta de oportunidades de formacion y desarrollo para el 
personal  

   



62

G u i d e  t o  D e s i g n i n g  T o u r i s m  
W o r k f o r c e  D e v e l o p m e n t  P r o g r a m s – Encuesta para Empresas

4

 

 

9. ¿Cuáles son las principales razones que impiden el acceso a formación para sus 
empleados? Seleccione tres (3) opciones y ordénelas según su importancia, siendo 1 la 
limitación más importante. 
 
Puntuación 

 Costo de la formación 

 Costo del tiempo necesario para que el personal participe en cursos de formación 

 Desconocimiento de los proveedores de formación por parte de la gerencia 

 Dificultad de encontrar cursos cercanos 

 Dificultad de ofrecer encontrar cursos a horas adecuadas 

 Inexistencia de centros de formación de buena calidad 

 Falta de recursos y/o experiencia interna para ofrecer entrenamiento dentro del lugar de trabajo 

 Falta de interés del personal por la formación y el desarrollo profesional 

 Falta de aptitudes básicas por parte del personal 

 Riesgo de que el personal entrenado sea reclutado por otras empresas competidoras 

 Los cursos de formación que necesitamos no están disponibles 

 Otros (añadir cualquier otro motivo): 
 
 ______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desafíos 

1 
No 

presenta 
un 

desafío 

2 
Es un 

desafío 

 
Sin 

Opinión 

Conservación del patrimonio natural y cultural     

Publicidad y marketing    

Impacto o efectos del cambio climático    

Desarrollo de mercados o nichos turísticos especializados    

Recolección y uso efectivo de datos/información para la toma 
de decisiones 

   

Legislación/políticas públicas acerca del turismo y el sector 
hotelero 

   

Otros ______________________    
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10.¿Qué tipo de formación ofrece su empresa a sus empleados? Seleccione todos los 

que apliquen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Su empresa, ¿se comunica o colabora habitualmente con escuelas vocacionales, 
universidades y otros centros de educación y formación?  
 
____Si  _____No 

 
 
 
12. ¿Le interesaría a su empresa ofrecer prácticas o pasantías de 8-12 semanas de 

duración para jóvenes desertores de la escuela o desempleados en riesgo?   
 

_____Si        _____ Tal vez, si tengo más información      ____ No 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Métodos     Para 
empleados 

Cursos universitarios  

Aprendizaje por cursos electrónicos (por Internet o a 
distancia) 

 

Talleres / Seminarios informales  

Mentoría  

Pasantías/Prácticas  

Asesoramiento profesional   

Formación interna (dentro de la empresa)   

Cursos de formación fuera de la empresa  

Formación técnica (p.ej. Programas Estatales de 
Formación) 

 

Aptitudes de vida  

Programas de “segunda oportunidad” para completar la 
educación primaria o secundaria 

 

No se ofrece formacion  
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13. ¿Qué interés tendría su empresa en las siguientes actividades de colaboración? 
Por favor, indique el grado de interes por cada una de las actividades. 
 

Actividades de Colaboración No  
Interesado 

1 

Interesado 
2 

No 
Aplica 

 

Realizar intercambios de estudiantes y profesorado dentro del país 
o el extranjero 
Crear oportunidades de desarrollo profesional para el profesorado 
Promover el crecimiento de la capacitación institucional (desarrollo 
curricular, evaluación de aprendizaje, recursos compartidos) 
Desarrollar programas cooperativos de formación profesional 
interna 
Establecer sistemas e educación a distancia 
Ofrecer programas para la mejora de la enseñanza (p.e., 
aprendizaje práctico, casos prácticos) 
Desarrollo de casos prácticos para fines educativos o de formación  
Trabajar para lograr un currículo uniforme para los distintos 
niveles de certificación  
Usar estándares ocupacionales uniformes en relación con el 
contenido curricular  
Proveer sensibilización y concientización sobre el turismo a nivel 
de la escuela secundaria 
Establecer sistemas de autorregulación de control de de calidad en 
cada institución académica 
Establecer sistemas de transferencia de créditos entre centros 
académicos 
Aportar a la renovación de equipos e instalaciones  
Ofrecer pasantías o prácticas para estudiantes  
Participar en la evaluacion/certificacion de las aptitudes 
ocupacionales de los estudiantes   
Invitar a estudiantes a que postulen sus candidaturas para puestos 
de empleo  
¿Otras posibilidades? Añadir a continuación: 
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14.  De los siguientes 7 servicios, considere únicamente los que son relevantes 
para su empresa, y seleccione sólo 3 puestos de trabajo para los que es 
difícil encontrar personal cualificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTAURANTES 

Bartender 

Cocinero Jefe                              

Cocinero  

Mesero/a  

Cajero/a 

Supervisor 

Personal Seguridad 

ALOJAMIENTO 

Bartender 

Cocinero Jefe  

Cocinero 

Mesero/a  

Maletero/a 

Amas de llaves 

Animador/a 

Personal de Mantenimiento 

Personal de Recepción 

Encargado de A&B 

Personal Servicio al Cliente 

Personal Recursos Humanos 

Personal Seguridad 

Personal Administrativo 

Agente de Reservas 

 

ATRACCIONES 

Gerente Actividades 

Representantes de Agencia 

Personal Información 

Personal de Reservas 

Personal de Ventas 

Choferes 

Entrenador/a  

Animadores 

Veterinarios 

Cajeros/as 

Guía de Turistas 

Tour-operador 

Personal de Seguridad 

SERVICIOS DE VIAJES 

Encargado de Operaciones  

Personal de Reservas  

Personal Administrativo  

Guías de Turistas 

Encargado de  Embarcaciones 

Asistente de Vuelo 

Tour-operadores 

Servicio al Cliente 

Personal de Seguridad 

COMERCIO 

Administrador/a 

Vendedores/as 

Cajero/a 

Supervisor  
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B. FORMACIÓN Y EDUCACIÓN DE JÓVENES 
  

15. ¿Qué porcentaje de jóvenes reúne los requisitos de entrada exigidos por su 
empresa? 

 

_____%             ____ No está seguro 

 

16.¿Cuán importantes son las siguientes aptitudes para que los jóvenes tengan 
éxito en el sector turístico? Seleccione solo una casilla por cada aptitud  

 

EVENTOS 

Personal de Coordinación 

Personal Administrativo  

Personal de Banquete 

Personal de Seguridad  

Publicistas 

Animadores/as 

TRANSPORTE 

Encargado de Operaciones   

Encargado de Ventas 

Mecánicos 

Choferes 

Personal Seguridad 

Otros (por favor enumerar): 

1. 

2. 

3. 

 
Aptitudes 

1 
No es 

importante 

2 
Es 

importante 

 
No 

Opina 

Alfabetización y conocimientos básicos de matemáticas □ □ □ 
Aptitudes para el empleo (asistencia y puntualidad, trabajo 
en equipo, seguimiento de instrucciones, administración del 
tiempo) 

□ □ □ 

Comunicación (oral, escrita, capacidad de escucha) □ □ □ 
Resolución de Problemas  □ □ □ 
Técnicas, vocacionales  □ □ □ 
Tecnología □ □ □ 
Aptitudes de vida (Autoestima, buena presencia/cuidado
personal, planificación profesional) 

□ □ □ 
Conocimiento de otros idiomas – Especificar 
idioma/s:________________ 

□ □ □ 
Atención al cliente (conducta cortés y amable) □ □ □ 
Creatividad, capacidad de innovación e iniciativa  □ □ □ 
Otros (Añadir): 
 

□ □ □ 
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17.  Indique si sus empleados disponen o no de las siguientes habilidades 
técnicas, especificando si necesitan o no mejoría. 

 

 

Habilidades Técnicas 

1 

No, no tienen estas 
habilidades 

 

2 

Si, tienen buenas 
habilidades en 

estas áreas 

3 

Si, tienen 
habilidades, 

pero necesitan 
mejorar 

Contabilidad & Administración 
Financiera  

� � � 

Procesos Administrativos � � � 

Administración de Empresas � � � 

Emprendimiento (creación de 
empresas)  

� � � 

Conciencia Ambiental � � � 

Idioma Extranjero: Ingles � � � 

Idioma Extranjero: Francés � � � 

Idioma Extranjero: Italiano � � � 

Salud & Seguridad � � � 

Historia, Cultura & Geografía � � � 

Liderazgo/ Manejo de Personal � � � 

Conocimientos Legales Generales � � � 

Mercadeo / Marketing � � � 

Administración y Organización � � � 

Fijación de Precios � � � 

Compras � � � 

Desarrollo de Productos � � � 

Relaciones Públicas � � � 

Análisis & Manejo de Riesgo � � � 

Administración de Calidad � � � 
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Habilidades Técnicas 

1 

No, no tienen estas 
habilidades 

 

2 

Si, tienen buenas 
habilidades en 

estas áreas 

3 

Si, tienen 
habilidades, 

pero necesitan 
mejorar 

Técnicas de Venta & Promoción � � � 

Evaluación de Desempeño  � � � 

Uso de la Red/Internet � � � 

Otros (Añadir): 

 

� � � 

 
 

18.Indique cuán bien preparan los siguientes proveedores a los jóvenes para un 
empleo en turismo. 
 

  
 

19.¿Cree usted que los jóvenes que entran a esta empresa entienden las 
trayectorias profesionales que ofrece la industria del turismo?  

____ Si        ____ No       _____ No está seguro 
 
 

 

Programas / Proveedores de Formacion 1 
Mal 

2 
Regular 

3 
Bien 

4 
Excelente 

Educación Secundaria � � � �

Formación Vocacional � � � �

Escuela Politécnica � � � �

Universidad � � � �

Proveedores estatales/públicos de formación � � � �

Proveedores privados de formación (Industrias o 
empresas) 

� � � �

Formación continua o “Segunda Oportunidad” � � � �

Programas de Emprendimiento � � � �

ONG � � � �

Otros (añadir): 

 

� � � �
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20. ¿Cuáles son los mayores obstáculos para contratar a jóvenes empleados 
cualificados?  Seleccione tres (3) y ordénelos según su importancia, siendo 1 el mayor 
obstáculo.  

 A los jóvenes en búsqueda de empleo no les interesa este tipo de trabajo 

 Mala imagen de la industria 

 Trabajo estacional (de temporada) 

 Demasiada competencia para conseguir empleados por parte de otras industrias 
o sectores 

 Otros.  Especificar:  _____________________________ 

 

21. ¿En cuáles de las siguientes categorías tienen los jóvenes mayores 
oportunidades de desarrollo profesional? Seleccione tres  (3) y ordénelas según 
importancia, siendo 1 la categoría que ofrece las mayores oportunidades para jóvenes. 

 

 Alojamiento (hoteles, moteles, hostales, pensiones) 

 Restaurantes (comida rápida, cafés, cafeterías, bares, nightclubs y discotecas)        

 Servicios de viajes (tour-operadores, agencias de viaje, guías turísticas)                

 Atracciones (museos, galerías de arte, monumentos, centros culturales, zonas 
protegidas, reservas naturales, centros de información medioambiental –fauna/flora-)     

 Transporte (líneas aéreas, alquiler de autos, autobuses, barcos, bicicletas, motos)  

 Comercios (tiendas de souvenir, artesanía, boutiques) 

 Eventos (conferencias, congresos, exposiciones, reuniones, deporte, entretenimiento) 

 Otros (añadir): 
 

 
22. ¿Para qué tipos de empleo necesita su empresa personal joven (entre 15 y 30 

años)? Seleccione todos los que apliquen. 
 

 Barman/Bartender  

 Panadero  

 Botones / Bellboy / Maletero  

 Conductor de barcos / embarcaciones  

 Conductor de autobús  

 Personal de banquete  

 Cocinero  

 Especialista en servicio al cliente  

 Animador  

 Coordinador de eventos  

 Personal de mantenimiento de 
infraestructura 

 Asistente de vuelo  

 Encargado de comida y bebida 

 Recepcionista 

 Personal de limpieza 

 Especialista en recursos humanos 

 Personal de museos / patrimonio 

 Personal de servicios recreativos  

 Agente de reservas 

 Personal de ventas 

 Guía turística 

 Tour-operador 

 Agente de viajes 

 Personal de centro de información 
turística 

 Mesero/a 

 Otros.  Por favor, especifique: 
 
 _________________________ 
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23.Califique a los empleados jóvenes  (menores de 30 años) que entran a su 
empresa en función de las siguientes aptitudes. Seleccione solo una opción por 
cada fila. 

 

 
 

24. ¿Qué imagen tiene usted de los jóvenes desertores de la escuela o 
desempleados en riesgo?  Seleccione todas las que apliquen.   

 Representan un riesgo para la empresa 

 Peligrosos 

 Merecen mejores oportunidades para acceder a la fuerza laboral 

 Aprenden rápido 

 Buenos trabajadores 

 Otros (Especifique):  _________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 1 
Mal 

2 
Regular 

3 
Bien 

4 
Excelente 

No  
Observado 

Alfabetización y conocimientos básicos de 
matemáticas 

� � � � �

Aptitudes para el empleo (asistencia y 
puntualidad, trabajo en equipo, seguimiento 
de instrucciones, administración del tiempo) 

 

� � � � �

Comunicación (oral, escrita, capacidad de 
escucha) 

� � � � �

Resolución de Problemas � � � � �

Vocacionales, técnicas  � � � � �

Tecnología � � � � �

Aptitudes de vida (autoestima, buena 
presencia/cuidado personal, planificación 
profesional) 

� � � � �

Conocimiento de idiomas – Especificar 
idioma/s:________________ 

� � � � �

Atención al cliente (conducta cortés y amable) � � � � �

Creatividad, capacidad de innovación, e 
iniciativa 

� � � � �

Otros (Añadir): � � � � �
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25. ¿Cuáles son las mayores barreras que impiden a los jóvenes obtener un 
trabajo en turismo? Seleccione las tres (3) barreras más importantes. 

 

Barreras Seleccione 
3 

Falta de buenos hábitos en el trabajo por parte de los jóvenes  
 

Mala actitud de los jóvenes  
 

Bajos salarios 
 

Falta de habilidades técnicas/vocacionales de los jóvenes 
 

Falta de habilidades de atención al cliente entre los jóvenes 
 

Falta de acreditación o titulación de los jóvenes (certificados/títulos) 
 

Falta de experiencia laboral de los jóvenes  
 

Abuso de sustancias nocivas y mala conducta sexual entre los jóvenes  
 

Ubicación geográfica (distancia del lugar de trabajo) 
 

Dificultad del horario laboral (horarios largos, turnos de tarde, etc.) 
 

Peligrosidad del ambiente de trabajo 
 

Discriminación (por sexo, edad, condiciones de salud, etc.) 
 

Falta de contactos familiares 
 

Falta de apoyo familiar al emprender una carrera en turismo 
 

Cuidado de hijos 
 

Límite de 3 meses de contrato  
 

Falta de conocimientos de otros idiomas 
 

Falta de información sobre oportunidades de empleo en turismo 
 

Otros (especifique): 
 

  C.  PERCEPCIONES SOBRE EL TURISMO Y JÓVENES 

 
26.¿Hasta qué punto está de acuerdo con las siguientes afirmaciones? Seleccione

una casilla por cada afirmación. 

 1 
Completamente 
en desacuerdo 

2 
En 

Desacuerdo 

3 
De 

Acuerdo 

4 
Completam

ente de 
acuerdo 

Percepciones 

Es fácil para los jóvenes obtener información sobre 
oportunidades de empleo en el sector turístico □ □ □ □ 
Las empresas turísticas buscan a jóvenes como 
posibles empleados □ □ □ □ 
El turismo ofrece muchas oportunidades de empleo 
para los jóvenes  □ □ □ □ 
El turismo es algo positivo para mi comunidad □ □ □ □ 
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 1 
Completamente 
en desacuerdo 

2 
En 

Desacuerdo 

3 
De 

Acuerdo 

4 
Completa
mente de 
acuerdo 

El turismo afecta negativamente al medioambiente 
y a las personas □ □ □ □ 
Los contactos directos (“enllave”) y personales 
constituyen el factor más importante para encontrar 
un empleo en el sector turístico   

□ □ □ □ 

Los padres de familia apoyan a sus hijos jóvenes en 
su decisión de buscar empleos que les resulten 
interesantes 

□ □ □ □ 

Los jóvenes tienen las habilidades que buscan las 
empresas turísticas □ □ □ □ 
Los jóvenes tienen expectativas realistas sobre el 
empleo en el sector turístico □ □ □ □ 
Es posible que los jóvenes dejen su empresa, 
incluso por un pequeño aumento salarial en una 
empresa diferente. 

□ □ □ □ 

Conocimientos de los Jóvenes 

Los jóvenes conocen lo suficiente acerca de las 
oportunidades laborales en el sector turístico □ □ □ □ 
Los jóvenes conocen lo suficiente sobre las 
trayectorias profesionales en turismo  □ □ □ □ 
Los jóvenes conocen lo suficiente acerca de las 
oportunidades formativas disponibles para jóvenes □ □ □ □ 

Intereses de los Jóvenes 

A los jóvenes les interesa saber más sobre las 
trayectorias profesionales en turismo   □ □ □ □ 
A los jóvenes les interesa mejorar sus habilidades 
para trabajar en la industria del turismo  □ □ □ □ 
A los jóvenes les interesa acceder a un programa de 
formación para obtener un empleo en turismo □ □ □ □ 
A los jóvenes les interesan las oportunidades de 
negocio y emprendimiento □ □ □ □ 
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D.  ACERCA DE LA ENCUESTA 

27. Por favor ayúdenos a mejorar esta encuesta.  ¿Hasta qué punto esta de
acuerdo con las siguientes afirmaciones? 

¡GRACIAS POR PARTICIPAR EN ESTA ENCUESTA! 

1 
Completamente 
en desacuerdo 

2 
En 

Desacuerdo 

3 
De 

Acuerdo 

4 
Completa
mente de 
acuerdo 

Los jóvenes son ambiciosos/as y les interesa 
encontrar nuevas formas de mejorar sus 
habilidades para conseguir un ascenso y un 
aumento salarial 

□ □ □ □ 

Los empleos en el sector turístico son más 
atractivos que otros tipos de empleo □ □ □ □ 

Evaluación de la Encuesta 

C
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e
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e
rd

o
 

N
o

  
O

p
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a
 

Las preguntas en esta encuesta me parecen relevantes a 
mi y a mi organización 

Las preguntas abordan adecuadamente cuestiones acerca 
de la industria del turismo 

Las preguntas están interesantes  

La encuesta se entiende fácilmente 

La encuesta tiene una extensión/longitud adecuada 

Comentarios Adicionales: 

©2010 Education Development Center, Inc. Todos os direitos reservados.
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Anexo 5: Proposta de esquema de pesquisa. CINTERFOR

O esquema apresentado a seguir pode ser útil para pesquisas de mercado, principalmente para os que fazem uma 

análise desse tipo pela primeira vez.

Informações sobre a dinâmica do mercado de trabalho local: principalmente informações correspondentes ao 

âmbito geográfico da área para a qual se pretende desenvolver um curso e que é a área de origem dos jovens. 

A sondagem inicial:

• Definir as empresas e setores econômicos cuja dinâmica gera uma demanda por pessoal semiqualificado. 

• Identificar os ofícios e habilidades necessários para satisfazer a demanda detectada.

• Considerar a população beneficiária e seu perfil de entrada para estabelecer a relevância do ofício 

identificado também com os jovens, avaliando seu interesse na área ocupacional identificada.

• Ponderar a disposição de um número suficiente de empresas de oferecer cotas para estágios.

• Avaliar a capacidade da entidade de formação de responder aos requisitos das empresas e ao vínculo com 

o tipo de jovens que define o perfil de entrada.

• Avaliação do potencial da entidade e dos jovens com os quais se pretende trabalhar: a idoneidade da 

entidade de formação e o perfil dos jovens são dois aspectos fundamentais que delimitam o universo a ser 

abordado. 

Informações sobre demandas do mercado de trabalho: cada setor e cada ocupação em especial tem uma série 

de requisitos ou competências de entrada sem as quais a contratação para um emprego e a permanência nele 

tornam-se inviáveis. A distância entre o perfil dos jovens com os quais se pretende trabalhar e os níveis básicos de 

desempenho exigidos são fatores a serem considerados mesmo antes da realização da pesquisa. Essa avaliação, 

somada à experiência da própria entidade de formação e sua idoneidade em um campo profissional, permitirá 

que seja feita uma primeira seleção de uma área e de perfis ocupacionais correspondentes. Em suma, essa etapa 

pressupõe uma ponderação realista da escala dos impactos educacionais necessários para satisfazer a demanda 

por recursos humanos, dos tempos disponíveis para a formação e da capacidade pedagógica da instituição.

O trabalho a ser realizado nessa etapa deve contemplar, principalmente, o seguinte:

• Definição de uma área para um diagnóstico do mercado de trabalho.

• Lista de associações empresariais e organizações sindicais, com seu setor de atividade econômica e 

direção.

• Lista de bancos e instituições financeiras que atuam na área de mercado a ser estudada.

• Lista de entidades de capacitação e instituições de formação profissional que atuam na localidade e em 

setores vizinhos, com suas áreas de especialização.

• Informações sobre organizações não governamentais (ONGs) vinculadas ao emprego de jovens na 

localidade.

• Informações sobre projetos de investimentos em andamento ou a serem implementados.
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Informações sobre as demandas do mercado de trabalho

Escritórios de pesquisa. Observatórios de emprego:

• Conhecer a situação estrutural e conjuntural da atividade econômica por grupo ocupacional e área

geográfica.

• Identificar as necessidades de formação e capacitação, ou seja, as condições normais de concorrência.

• Relacionar a oferta e a demanda por mão de obra em uma série anual para identificar fenômenos

temporários ou sazonais.

É comum encontrar relatórios setoriais abrangentes de grande utilidade para se conhecer detalhadamente dinâmicas 

e ciclos específicos, possibilitando uma análise mais exaustiva que contemple:

• A distribuição de pessoal ocupado por faixa etária, identificando o grau de abertura à contratação de

jovens.

• A distribuição por gênero.

• O porte das empresas em termos de número de funcionários e volume de vendas.

• Os níveis de inovação tecnológica e de processos de reengenharia organizacional, com seus impactos

quantitativos e qualitativos sobre o pessoal ocupado.

Por último, é importante também consultar as estatísticas do organismo que administra o seguro-desemprego, 

para excluir setores produtivos e categorias profissionais em recessão.

Coleta de informações de instituições de colocação profissional

Essas instituições, que geralmente são agências de seleção e colocação de pessoal, possuem uma rica 

experiência e informações atualizadas sobre o que está acontecendo no mercado de trabalho. Como muitas 

vezes elas trabalham com níveis ocupacionais e áreas definidas, convém fazer uma pré-seleção das que mais se 

aproximam das ocupações às quais os participantes dos cursos para a população-alvo de jovens carentes podem 

aspirar. Uma vez contatadas, os aspectos a serem sondados com elas seriam basicamente os seguintes:

• Tipo e nível de ocupações em maior demanda.

• Perfil exigido do trabalhador.

• Tipo e nível de ocupações que mais oferecem.

• Salários médios e mínimos oferecidos em cada setor ocupacional.

• Modalidades de contratação e qualidade do emprego.

• Fatores de risco para a segurança do trabalhador em cada setor ocupacional.

• Perfil dos trabalhadores em busca de emprego.

• Nível de sucesso na colocação profissional.

• Em quais ocupações observa-se um déficit (demanda superior à oferta) nos últimos meses.

• Problemas nas colocações, barreiras à entrada.

• Rotatividade percebida entre pessoas colocadas e suas razões.

• Uso de meios de comunicação, quais e para quê.

• Estratégias de convocação de pessoas em busca de emprego: meios de comunicação usados, inscrição

direta, etc.
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Reunião com associações empresariais

Alguns pontos a serem sondados:

• Visualização do mercado no curto prazo: que tipo de trabalhadores estão em falta, em quais ocupações.

• Em quais setores de atividade econômica serão feitos investimentos no futuro, quais deles estão em 

crescente processo de desenvolvimento.

• Quais setores são vistos como deprimidos na área.

• Qual é a avaliação predominante da formação de recursos humanos.

• Em que áreas consideradas necessárias não está sendo oferecida formação no nível local e como 

são vistas possibilidades de estágios ou aprendizagem em empresas. De que maneira as associações 

empresariais poderiam contribuir.

• Como é vista a possibilidade de apoiar contatos com empresários que podem oferecer postos de estágio 

ou aprendizagem.

• Sondar sua opinião sobre políticas para a juventude vinculadas a programas de formação e colocação 

profissional.

Algumas câmaras empresariais contratam consultores privados para monitorar seu setor econômico, elaborando 

relatórios muito completos e importantes para avaliar a relevância dos cursos. Com base nas informações colhidas 

em reuniões com associações de empresários, é conveniente fazer um acompanhamento das fontes indicadas. 

Nesse acompanhamento, é conveniente sistematizar os aspectos abaixo:

• Setor de atividade econômica demandado.

• Tipo de ocupação demandada.

• Competências de entrada.

• Nível de formação exigida.

• Posição em relação a políticas de emprego para jovens, particularmente de estágios. 

Reunião com instituições bancárias e financeiras

A conversa pode girar principalmente em torno de:

• Setores de atividade econômica vistos como dinâmicos na localidade e que estão investindo ou em 

expansão.

• Setores de atividade econômica nos quais estão sendo observados problemas ou sinais de depressão.

• Se fossem capacitar pessoas na área, em que tipo de ocupações ou setores elas fariam isso.

• Que investimentos na ampliação da oferta de mão de obra são necessários no curto e médio prazo. 

Entrevista com empresários

Os temas a serem considerados na entrevista seriam os seguintes:

• Caracterização da empresa: porte, nível tecnológico, mercado no qual atua, perspectivas de mudanças.

• Como a empresa recruta trabalhadores? Onde se informa habitualmente?

• Quais requisitos são normalmente exigidos?

• Em que tipo de ocupações ou postos de trabalhos faltam trabalhadores?
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• Em que tipo de ocupações no setor sabe-se que há um déficit ou uma rotatividade elevada de 

trabalhadores?

• Quantas mulheres são empregadas na empresa? Quantos jovens e em quais ocupações?

• Disponibilidade para receber jovens estagiários de Programas de Formação para o Trabalho.

• Possibilidade de designar um instrutor responsável pela aprendizagem na empresa.

• Sugestões para o currículo de aprendizagem.

Resumo e análise das informações obtidas

Desenvolvidas as consultas prévias, é possível estabelecer um resumo como uma base para uma análise e tomada 

de decisões.

Esse resumo deve responder às seguintes perguntas básicas:

• Quais são os setores dinâmicos da localidade?

• Que tipos de empregos geram e para quais deles estaria prevista uma demanda por mão de obra?

• Quais são as ocupações para as quais há uma demanda atualmente?

• Qual é o perfil exigido para preencher essas vagas (idade, escolaridade, atitudes, experiência, entre outros)?

• Qual é o nível de qualidade dos empregos nesse setor (salário, estabilidade, condições de trabalho, 

formalidade, entre outros)?

• Quais mecanismos de seleção de pessoal são mais usados no setor e na localidade?

• Há previsões de investimentos ou de estabelecimento de novas empresas?

• Há algum tipo de ocupação que esteja sendo demandada transversalmente por vários setores?

• Qual é a oferta de cursos de formação em relação à demanda detectada?

• Há experiências anteriores de incorporação de jovens em regime de estágio?

• As ocupações identificadas como deficitárias são adequadas para o desenvolvimento de estágios?

• Quais são os atributos básicos exigidos pelo setor empregador para as ocupações identificadas?

• A entidade de formação está preparada para formar jovens adequadamente e satisfazer a demanda 

detectada?

Mais informações podem ser encontradas no "Guia de implementação de estágios para jovens”. Veja a publicação 

completa em: http://prejal.lim.ilo.org/prejal/docs/bib/200810290004_4_2_0.pdf
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Anexo 6: Detecção de necessidades de formação e desenho de cursos: 
Oficina sobre a aplicação do método AMOD

Objetivo do instrumento: 

Desenvolver estratégias, métodos e ferramentas para entidades de formação que lhes permitam identificar e 

validar novas oportunidades de mercado e desenhar cursos de formação com base nessas necessidades.

Condições de aplicação:

Para identificar a demanda por capacitação, a entidade de formação deve realizar oficinas de consulta com atores-

chave (principalmente empresas, clientes e empregadores). Caso contrário, podem ser realizadas entrevistas 

periodicamente com o mesmo fim e a identificação de necessidades de formação pode ser complementada com 

outros elementos detalhados nas instruções.

Com base na detecção das necessidades de formação que a instituição tenha identificado, ela poderá criar um 

curso que responda às necessidades do mercado-alvo.  

Resultados esperados:

• Documento que descreve as estratégias, métodos e instrumentos definidos pela entidade de formação 

para a detecção de oportunidades de mercado e sua validação com clientes em potencial. 

• Documento de sistematização de resultados da consulta e sua validação com empresas.

Instruções:

• Para consolidar a oferta de formação, duas etapas fundamentais devem ser cumpridas: 

• Detecção de necessidades de formação.

• Desenho e planejamento da oferta.

Detecção de necessidades de formação: 

A oferta de cursos de capacitação por parte da entidade de formação é definida com base em necessidades 

detectadas e em ajustes entre a oferta dos cursos e as demandas do mercado de trabalho. 

Um método para identificar necessidades de formação pode incluir:15 

• Consultas a fontes de informações sobre a situação do mercado de trabalho:

• Recomenda-se que sejam colhidas informações sobre os seguintes aspectos: 

• Eixos produtivos da região.

• Disponibilidade de empregos nas redondezas.

• Oferta de empregos em anúncios em publicações diárias ou classificados de jornais locais.

• Oferta de cursos de formação.

• Necessidades de recursos humanos nas empresas.

• Informações sobre investimentos a serem feitos na região.

• Desemprego regional.

15 Elaboração própria e com base em elementos de documentos de atividades do curso “Desenvolvimento de habilidades para a 
colocação profissional", concebido para gestores do trabalho (programa entra21, Fundação Chile).
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Caracterizar o ambiente sociocultural e econômico:

O ambiente sociocultural e econômico é o contexto no qual uma pessoa ou um grupo de pessoas ou organizações 

se desenvolvem. A caracterização do ambiente sociocultural permite o desenvolvimento de ações ajustadas tanto 

às necessidades das empresas como às características pessoais dos que se capacitam com a intenção de entrar 

no mercado de trabalho.  

Para caracterizar o ambiente, podem ser consultados recursos publicamente disponíveis como: Atlas INE.   

http://www.ine.cl/aplicaciones/20_03_12/atlas_ine.swfl, www.sinim.cl. 

O gabarito apresentado a seguir pode ser útil nesse momento: 

  Caracterização geral do contexto sociocultural e econômico regional

POPULAÇÃO

População regional total 

População masculina

População feminina

População regional urbana 

População regional rural

Projeção demográfica regional para os próximos anos

DOMICÍLIOS

Domicílios chefiados por homens

Domicílios chefiados por mulheres

Acesso a computação urbana

Acesso a computação rural

Acesso à internet em áreas urbanas

Acesso à internet em áreas rurais

ASPECTOS SOCIAIS

População que sabe ler e escrever (a partir dos 10 anos)

População com ensino superior (de pelo menos um ano)

População regional indígena

Estado civil predominante

ASPECTOS ECONÔMICOS

População economicamente ativa regional

Atividade econômica primária total

Atividade econômica secundária total

Atividade econômica terciária total

Atividade econômica predominante total
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Detecção e caracterização de empresas

Essa caracterização envolve:

• Identificar as empresas que atuam na área em vista.

• Conhecer sua localização e a atividade que desempenham.

• Saber seu porte e número de empregados.  

Coleta de dados sobre as demandas das empresas e sua análise:

Consulta direta com clientes, seus constituintes e outras empresas ou organizações de empregadores por meio de 

um processo de detecção de necessidades de formação.

Dependendo da lógica ou modalidade da formação, a detecção de necessidades de formação pode variar. 

No entanto, o ideal é que a entidade de formação organize oficinas de consulta a atores-chave para tomar 

conhecimento das suas necessidades, demandas e sugestões.

Será apresentado a seguir um guia instrutivo para a realização de oficinas voltadas para a identificação das 

competências a serem transmitidas nas atividades de capacitação. Essa modalidade de oficina baseia-se na 

metodologia AMOD.  

1. Preparação da oficina

O objetivo neste ponto é determinar a área a ser analisada e selecionar as pessoas que participarão da 

oficina.

O que se sabe sobre o setor ou subsetor?

Geralmente, as entidades de formação têm conhecimentos prévios e mantêm vínculos com empresas do 

setor ou subsetor que desejam abordar. Para usar esse capital, atualizá-lo e aumentá-lo para orientar a 

seleção dos participantes do painel, é necessário fazer uma análise prévia sobre: 

• Organizações-chave e empresas representativas do setor.

• Número de homens e mulheres que participarão.

• Tipos de ocupações/empregos e tendências.

• Planos de carreira dentro do subsetor ou empresa.

• Vinculações com outros setores. Transferência de competências.

• Outros aspectos que possam afetar o subsetor: novas empresas, investimentos futuros, etc.

Não se trata de fazer um estudo com rigor científico, mas de levantar informações confiáveis para fazer uma 

boa seleção das empresas e indivíduos que integrarão o painel. Nesse sentido, é recomendável entrar em 

contato com os responsáveis pelas empresas para apresentar-lhes a entidade de formação, o objetivo da 

oficina que se deseja realizar, o que se espera das empresas e os benefícios que a oficina pode proporcionar. 

É conveniente que as datas e horários das oficinas não interfiram com a dinâmica de funcionamento das 

empresas.  
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Selecione o painel

O painel deve incluir pessoas que exercem as funções a serem analisadas e que desempenham atividades de 

supervisão. Geralmente, o painel é composto por grupos de seis a 12 pessoas. 

Como se trata de um curso de formação para uma ou duas empresas ou cursos voltados para um subsetor, 

o critério é que o painel seja composto por pessoas valorizadas pelas empresas pelo seu desempenho. Além

disso, se as condições de emprego permitirem, o painel deve ser composto por um número igual de homens e 

mulheres.

Planeje a Oficina:

É hora de definir: 

Um cronograma de atividades a serem realizadas antes da realização da oficina: 

Convocação: visita às empresas, cartas de convite aos palestrantes e observadores, lista de empresas 

participantes

Confirmação de participação.

Programa da oficina: os facilitadores planejam a duração da oficina e produtos a serem gerados. 

Datas e horários de realização da oficina: esse tipo de oficina geralmente é desenvolvido em duas etapas 

de pelo menos três horas cada. Ela pode ser realizada em dois dias consecutivos ou com uma ou duas 

semanas de intervalo entre as etapas. Em ambos os casos, o objetivo é o de facilitar a participação das 

empresas e dos trabalhadores.

Facilitadores familiarizados com a metodologia: duas pessoas que conheçam a metodologia e tenham 

alguma experiência com o trabalho e a dinâmica de grupo para gerar um clima que estimule a participação e 

a construção conjunta de acordos. Sua função é facilitar o processo e organizar as informações dos atores do 

setor produtivo por meio de perguntas de facilitação (gatilhos). 

Empresas selecionadas: é conveniente selecionar um número maior de empresas e apresentadores.

Observadores: esse tipo de oficina admite a presença de observadores que não participarão ativamente da 

identificação do perfil.

Local: deve-se reservar uma sala, uma mesa e cadeiras colocadas na frente de uma parede grande. 

Materiais: flip chart, cartões de duas cores, pinceis atômicos de três cores e adesivo.
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2. Desenvolvimento da oficina

A sala

O painel é situado em torno de uma mesa e de frente para uma parede ou um quadro grande no qual os 

facilitadores colocam o flip chart e, posteriormente, os cartões com as contribuições dos membros do painel 

em cada etapa.  

Definição dos objetivos e da estratégia geral das empresas no mercado

Nessa etapa, o elemento holístico é introduzido, que posteriormente será retomado nas instâncias sucessivas. 

O painel é solicitado a assinalar as características que, na sua opinião, diferenciam as empresas do subsetor: 

que elementos as tornam mais competitivas, qual é a marca característica da empresa ou produto, quais são 

seus traços predominantes, que aspectos críticos ou possíveis ameaças enfrentam e como imaginam o futuro 

(quais tendências elas acreditam que se aprofundarão).

Os enunciados que forem surgindo da chuva de ideias são registrados em um flip chart colocado na parede. 

Perguntas orientadoras:

• Quais são as características distintivas do negócio/atividade da empresa/subsetor?

• Quais são os fatores de competitividade?

• O que a empresa (ou empresas) propõe para garantir sua viabilidade?

Participação de homens e mulheres

Assim como para a etapa anterior, a participação de homens e mulheres na análise da área em questão é 

importante. Trata-se de refletir sobre as relações entre ambos, sobre as funções que desempenham, sobre 

aspectos que facilitam ou dificultam sua participação e integração equitativa, se existem ou não fatores de 

discriminação e se as contribuições ou capacidades específicas de ambos são percebidas.

As informações colhidas nesses dois momentos serão retomadas posteriormente tanto para a identificação 

das competências das pessoas como para a definição de padrões, já que permitem contextualizar e 

implementar propostas de superação e inclusivas relacionadas ao desempenho profissional.

Perguntas orientadoras: 

• Mulheres e homens trabalham nas empresas do subsetor? Em que funções? Por quê?

• Eles percebem dificuldades para ter acesso a outras funções? Quais dificuldades? Como elas podem ser 

superadas?

• Qual é a contribuição específica de mulheres e homens para a viabilidade e competitividade da 

organização ou do subsetor?

Capacidades que as pessoas que trabalham na área devem demostrar. 

Essa seria uma primeira abordagem caótica às funções dos trabalhadores da área. 

Os objetivos gerais da área são desdobrados nos atributos que uma pessoa deve demonstrar para alcançá-

los.
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Todas as contribuições são registradas e expressas com um verbo de ação. Essas informações são escritas 

em cartões afixados na parede ou no quadro.

Perguntas orientadoras:

• Quais são as responsabilidades específicas dos operadores da área?

• O que devem lograr e fazer para alcançar os objetivos gerais da empresa ou da área?

Estruturação em famílias de funções

Em uma primeira instância, as informações devem ser organizadas a partir de áreas de responsabilidade, da 

afinidade das atividades desenvolvidas e das competências pessoais envolvidas.

Simultaneamente, os enunciados vão sendo ajustados: repetições são eliminadas e subcompetências 

surgidas do intercâmbio e do consenso são agregadas. É um processo dinâmico que envolve o 

reposicionamento dos cartões até se chegar a um mapa. É recomendável colocar os elementos comuns em 

filas e posteriormente, se necessário, fazer uma redação definitiva da função ou competência geral construída. 

Para ser abrangente, deve ser feita uma formulação ampla das subcompetências identificadas. A função deve 

ser colocada na extremidade esquerda, com seus componentes dispostos para a direita.

Perguntas orientadoras:

• Como as funções e responsabilidades mencionadas até esse momento podem ser agrupadas em grandes 

grupos que deem conta do desempenho do trabalhador?

Revisão do perfil

Esses conjuntos afinam-se com base em determinados critérios que, em termos gerais, podem ser 

considerados semelhantes na maioria dos processos produtivos e levam em consideração as estratégias 

que uma pessoa adota para realizá-los. O facilitador orienta o painel de acordo com uma visão atualizada 

do trabalho e assinala a existência de certas áreas funcionais, como as seguintes: conservação dos 

equipamentos e do produto, a operação em si, a visão geral da empresa ou negócio, atitudes, comunicação, 

segurança e higiene. Nessa etapa, o grupo construirá seus próprios consensos e critérios de ordenamento.

Essa etapa termina quando o grupo considera que abordou todas as possibilidades e que as funções e 

subcompetências do trabalhador foram suficientemente explicitadas. Geralmente, essa revisão é feita ao 

se iniciar a segunda jornada. Isso permite que os facilitadores trabalhem na primeira versão para analisar e 

identificar aspectos pouco desenvolvidos ou confusos e melhorar sua apresentação.

O resultado dessa etapa será o mapa ou perfil de competências do trabalhador da área analisada.

Análise da ordem de dificuldade do ponto de vista da aprendizagem para cada família de funções.

Consiste em ordenar as subcompetências por níveis de dificuldade, colocando as mais simples à esquerda 

da fila até se chegar às mais complexas na extremidade direita. O objetivo desse ordenamento é permitir uma 

visualização do processo envolvido para alcançar o desempenho de uma competência.

O processo de ordenamento baseado na complexidade da aquisição de competências gera um espaço de 

aprendizagem conjunta entre trabalhadores, supervisores e o próprio organismo ou entidade de formação. 
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Para os trabalhadores, esse é um processo de reflexão e análise da sua experiência que fortalece uma 

visualização ativa do desempenho laboral, uma vez que permite o reconhecimento das suas estratégias 

metacognitivas.

Perguntas orientadoras:

• Qual é a ordem de complexidade (partindo dos elementos mais simples) do processo de aquisição de 

cada uma das competências definidas?

Identificação de elementos críticos

Uma vez finalizado o ordenamento, identificam-se os elementos que, segundo a experiência do painel, 

são críticos para o desempenho competente de cada função. O resultado dessa atividade deve gerar uma 

resposta à seguinte pergunta: Quais são os elementos cujo desempenho apresenta problemas ou erros 

maiores e que são essenciais para uma pessoa ser competente na função ou profissão em questão?

Procede-se, assim, à identificação das funções críticas ou básicas nos seguintes sentidos:

• O bom desempenho na função é considerado essencial.

• Considera-se que ela envolve dificuldades.

• Um trabalhador competente sabe lidar muito bem com esse aspecto.

Essa seleção tem um objetivo duplo: o primeiro é o de identificar prioridades e aspectos críticos a serem 

considerados no processo de aprendizagem e o segundo é o de economizar tempo de trabalho na oficina, 

identificando elementos-chave para iniciar o processo de desenvolvimento dos padrões.

Exercício de identificação de padrões

Consiste na identificação de aspectos essenciais para o desempenho competente de cada elemento.

Os padrões devem oferecer uma base clara para a autoavaliação/avaliação e são expressos por meio de 

declarações avaliativas que definem o nível de desempenho exigido em um emprego em situações normais e 

imprevistas.

Durante a oficina, recomenda-se que o trabalho em pequenos grupos se concentre nos elementos 

identificados como críticos. Os facilitadores recorrem aos grupos para ir orientando a formulação e a 

discussão. Finalizado o trabalho, faz-se um compartilhamento que permita integrar sugestões e críticas e 

refinar os enunciados.
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Exemplo 3: Oficina de serigrafia

Elaboração de orçamentos

Critérios de desempenho: O que devo considerar no desempenho dessa função para avaliar se um 

orçamento foi corretamente elaborado ou não?

O trabalhador deve assegurar-se de que:

O material e o preço sejam selecionados de acordo com as necessidades do cliente.

O cálculo do custo da matéria-prima esteja correto e de acordo com o retorno que ela pode gerar e 

com as possibilidades tecnológicas disponíveis.

Os demais materiais e suprimentos foram minuciosamente calculados.

A estimativa dos prazos definidos para cada operação seja realista. 

O orçamento incorpora índices de custos indiretos da empresa.

Determinação da validade da cotação. 

Forma de pagamento.

Prazo de entrega. 

Conhecimentos relacionados:

1. Conhecimento de dados (estatísticas de prazos, etc.).

2. Conhecimento de fornecedores e preços.

3. Conhecimento dos processos e equipamentos a serem usados.

4. Gosto e necessidades dos clientes.

5. Investigação de novos produtos.

6. Saber qual é o estoque atual. 

3. Após a oficina

Uma vez concluídas as etapas da oficina, inicia-se uma nova etapa de trabalho na qual a entidade de 

formação tomará uma decisão em relação aos passos a serem dados para dar continuidade ao trabalho com 

base nos produtos gerados pela oficina: perfil de competências, ordem de complexidade, elementos críticos, 

bases para o desenvolvimento de padrões.

Após as instituições de formação terem desenvolvido suas estratégias específicas de acordo com os 

objetivos que formularam, esses produtos, uma vez validados, tornam-se a referência para a elaboração de 

instrumentos de formação e avaliação e para o desenvolvimento de currículos.



86

Validação

Tem o objetivo de garantir que o perfil seja reconhecido e compreendido por outras empresas e trabalhadores 

da área. A amplitude da amostra é determinada em função dos objetivos.

Avaliação

Metodologia que enfatiza muito a interação entre a autoavaliação por parte da pessoa formada e a avaliação 

dos responsáveis pela elaboração dos relatórios da entidade de formação ou seus supervisores.

Pode-se aplicar uma escala de qualificação cujos níveis podem variar (de três a seis níveis). Por exemplo:

1. Ainda não competente.

2. Apresenta competências essenciais, mas precisa de apoio.

3. É competente em situações normais.

4. É competente diante de imprevistos.

A implementação da avaliação consiste em uma dinâmica de autoqualificação e classificação, acompanhada 

por atos de instrução quando necessário. Pode ser feita uma avaliação diagnóstica inicial para detectar as 

necessidades de formação da pessoa e algumas avaliações da sua formação ao longo da capacitação para 

registrar avanços e dificuldades.

No início de um curso de formação, o perfil (mapa AMOD) é apresentado ao estudante para que se autoavalie 

em relação a cada uma das subcompetências que expressam o que se espera dele. O instrutor qualificará o 

formando e sua qualificação será resultado de um consenso entre as duas pontuações.

A avaliação inicial possibilita a elaboração de um primeiro plano de formação que contemple a trajetória 

individual do formando. Se a pessoa é competente em uma ou diversas das subcompetências identificadas, 

seja em decorrência da formação ou de experiências anteriores, a ordem e conteúdo do currículo são 

adaptados e evitam-se instâncias desnecessárias.

Cada vez que a pessoa sente que seu desempenho melhorou em uma determinada subcompetência, ela 

é requalificada e o resultado é confirmado com o instrutor. Uma vez que tenha alcançado um desempenho 

competente em cada uma delas, a pessoa apresenta suas qualificações ao comitê de especialistas, que as 

avalia e valida. Esse comitê pode emitir um certificado de habilidades na função em questão para ela.

Elaboração de guias didáticos

O material didático desempenha um papel fundamental na formação baseada em competências. O guia 

didático baseia-se na natureza individualizada da instrução e é uma ferramenta concebida para facilitar o 

processo de aprendizagem responsável e cada vez mais autônomo do estudante.

Para cumprir o propósito de apoiar a aprendizagem individualizada, a estrutura do guia didático enfoca a 

autoaprendizagem e é desenvolvida com base em instruções relacionadas a subcompetências essenciais ou 

críticas.
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O guia didático contempla o desenvolvimento sequenciado das tarefas definidas na oficina (módulos 

didáticos), nas quais o estudante progredirá no seu próprio ritmo, com a ajuda de supervisores e instrutores 

especializados. Para facilitar o processo de aprendizagem, o guia deve oferecer diversos instrumentos que 

contemplem os diferentes estilos de aprendizagem de cada pessoa. 

Em termos gerais, um guia didático deve incluir:

• Uma descrição dos padrões esperados de desempenho.

• Instruções claras para o seu uso.

• Os princípios básicos nos quais as funções abordadas se apoiam, contextualizadas em relação a uma 

empresa ou área de trabalho.

• Referências a problemas concretos enfrentados em situações de trabalho.

• Explicações claras baseadas em exemplos tanto para os procedimentos como para as consequências de 

erros na sua aplicação.

• Exercícios práticos (simulações, situações reais).

• Esquemas de autoavaliação no decorrer do processo.

• Aspectos a serem avaliados e condições nas quais a avaliação será realizada.

Obs.:

É importante considerar que os materiais didáticos não podem abordar todos os aspectos da instrução. 

Isso significa que é necessário enfocar os aspectos mais críticos e enfatizar aqueles que o estudante 

deve conhecer e dominar, os tipos de decisões que ele precisará tomar, as consequências de decisões 

equivocadas e aspectos de segurança que ele deve considerar. 
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Anexo 7: Exemplo de fichas ocupacionais. Fundação Chile

Descrição Área de interesse Competências 
necessárias 

para a 
empregabilidade

Competências 
técnicas

Formação 
associada

Descrever as funções e 
tarefas críticas para um 
bom desempenho na 
ocupação, usando como 
parâmetros os setores e 
subsetores nos quais as 
ocupações em questão se 
desenvolvem.

Como o trabalho é 
realizado?
Descrever brevemente 
as condições nas quais 
o trabalho é realizado, 
como, por exemplo, se é 
realizado em pé, sentado, 
com maquinário, etc.

Modos de trabalhar:
Indicar as possibilidades 
de desempenho nos 
setores e subsetores 
demandantes da 
ocupação: dependente, 
independente, jornada de 
trabalho, especificando 
suas distintas 
modalidades.

Ocupações 
relacionadas:
Ocupações com as quais 
se relaciona no dia a dia.

Links de interesse:
Links para sites de 
interesse geral para 
a ocupação, como 
de entidades de 
classe, de publicações 
especializadas e de 
pesquisas.

As áreas de interesse 
são agrupamentos de 
profissões vinculadas 
a atividades concretas 
do mundo do trabalho. 
Estas, por sua vez, estão 
relacionadas a interesses 
e características de 
personalidade definidos 
no modelo Mapa do 
Mundo do Trabalho 
(World of Work Map), 
Prediger 1976.

Competências 
necessárias para a 
entrada, permanência 
e desenvolvimento da 
pessoa na ocupação.

Conhecimentos e 
habilidades técnicos 
estabelecidos pelas 
empresas ou pelo setor 
produtivo correspondente 
para o desempenho de 
funções relacionadas ao 
exercício da ocupação.

Especificar informações 
relativas aos parâmetros 
de formação que o 
setor produtivo associa 
ao desempenho da 
ocupação. Os graus de 
qualificação associados 
são definidos com base 
nelas.

Identificar certificações e 
capacitações desejáveis.
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Exemplo de ficha ocupacional: Guia de turismo.

Descrição Área de interesse Competências 
para a 

empregabilidade

Competências 
técnicas

Formação 
associada

Acompanhar turistas em serviços 
locais e passeios turísticos dentro 
de um país, região, cidade ou 
localidade. Fornecer informações 
sobre a história, arqueologia, 
ambiente, monumentos, obras de 
arte, cultura, atrações naturais ou 
construídas pelo homem, locais 
de interesse e qualquer tema que 
possa ser de interesse geral para 
turistas.

Como o trabalho é realizado?
Trabalhar como guia de turismo 
é uma tarefa que exige preparo 
físico. Pode incluir atividades 
manuais como de carregar ou 
descarregar equipamentos, 
caminhar e permanecer de pé 
durante os serviços. Um guia de 
turismo deve ficar sempre atento 
para responder a preocupações e 
perguntas dos turistas em todos 
os momentos. Seu trabalho inclui 
a necessidade de estar em campo 
na maior parte do tempo.

Modos de trabalhar:
O trabalho de um guia de 
turismo pode ser realizado em 
diferentes modalidades: jornada 
integral, meia jornada ou trabalho 
independente para empresas. 
Pode envolver diferentes tarefas: 
traslado de chegada (aeroporto-
hotel), traslado de saída (hotel-
aeroporto), city tour, esportes de 
aventura.

Ocupações relacionadas:
Agente de viagens, mensageiro, 
recepcionista, motorista de 
turismo.

Links de interesse:  
www.sernatur.cl
www.turismochile.cl

Serviços dirigidos a 
pessoas.

Essa área diz respeito a 
atividades relacionadas 
a assistência e serviços 
prestados a pessoas. 
Agrupa ocupações em 
torno do trabalho com 
pessoas. Está relacionada 
ao interesse pelo social e 
indica a preferência por 
atividades associadas 
ao contato com outros. 
Reflete a presença de 
atitudes empáticas e de 
serviço. 

Expressar-se com clareza 
oralmente e por escrito.

Autoconhecimento e 
autogestão.

Colaborar e gerar 
confiança na equipe.

Conhecimento de 
idiomas.

Conhecimento 
de informações 
geográficas e 
históricas sobre os 
locais de destino.

Conhecimento de 
dados de interesse 
para turistas.

Ecoturismo e 
Hotelaria.

• Técnico em 
turismo de nível 
superior.

• Técnico em 
turismo e hotelaria 
de nível superior.

• Engenharia com 
especialização em 
turismo.

• Cursos de idiomas.

• Cursos de 
primeiros socorros.

http://www.sernatur.cl
http://www.turismochile.cl
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Anexo 8: Análise de ocupações com excesso ou escassez de mão de obra  

Preenchimento de vagas

Alto Médio Baixo

N
ív

el
 d

e 
d

em
a

n
d

a Al
to

Para ocupações que se enquadram 
nessa categoria, é provável que 
se exija uma maior formação por 
parte do pessoal ou que existam 
dificuldades de contratação de 
pessoal: salários baixos, riscos no 
local de trabalho, entre outras.

O número de vagas é 
relativamente alto e o nível do seu 
preenchimento é classificado como 
médio.

O número de vagas é relativamente 
alto, mas o nível do seu 
preenchimento também é alto; 
observa-se uma tendência na direção 
de um equilíbrio entre a oferta e a 
demanda por essas ocupações.

M
éd

io

O número de vagas situa-se em um 
nível médio.

O preenchimento dessas vagas é 
baixo.

O número de vagas situa-se em 
um nível médio e o nível do seu 
preenchimento também é médio.

O número de vagas situa-se em um 
nível médio. As ocupações dessa 
função apresentam uma tendência na 
direção de um equilíbrio entre a oferta 
e a demanda.

Ba
ix

o Essas ocupações caracterizam-se 
pela indiferença desde a contratação 
e pouco interesse em mão de obra.

As ocupações dessa função estão 
próximas de uma saturação do 
mercado de trabalho. 

Essas ocupações estão saturadas 
no mercado de trabalho e oferecem 
escassas possibilidades de colocação.
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Anexo 9: Exemplo de termos técnicos de referência  
O documento apresentado a seguir foi elaborado pela IYF para a contratação do desenho de perfis profissionais 

com base em padrões de competência definidos para os setores dos "serviços financeiros" e dos "transportes e 

telecomunicações". 

1. Antecedentes

(Nome da entidade) implementará o programa "Desenvolvimento de Competências de Empregabilidade e Uso 

de NTIC (Novas Tecnologias da Informação e Comunicação)” para a inserção laboral de jovens no âmbito da 

iniciativa descrita acima. O objetivo deste programa será o de desenvolver um modelo de empregabilidade e NTIC 

que articula empresas, fundos de capacitação e prestadores de serviços de formação, integrando componentes 

vinculados à definição de requisitos em termos de capital humano por parte das empresas, o desenvolvimento 

das competências necessárias e a inserção laboral de jovens.

O objetivo geral do projeto é desenvolver e testar um programa de formação modular orientado para o 

desenvolvimento de competências para a empregabilidade, empreendedorismo e uso de NTIC com 700 jovens 

carentes de ambos os gêneros em (local) e promover a inserção laboral de pelo menos 50% deles. 

O programa enfocará dois setores produtivos, o dos "serviços financeiros" e o das "telecomunicações", e 

identificará neles ocupações com potencial de emprego para os jovens com as características definidas para o 

programa. Serão identificadas competências laborais associadas a funções produtivas do setor ao qual foram 

integradas NTIC.

2. Objetivo geral do estudo

Identificar quatro perfis ocupacionais em dois setores produtivos com base em padrões de competências laborais 

definidas para essas funções produtivas.

2.1 Objetivo específico

Identificar padrões de competências laborais (técnicas, de empregabilidade, de uso básico de um PC) 

associadas a funções produtivas que envolvem o uso de NTIC com base em análises funcionais em dois 

setores produtivos.

Agrupar os padrões de competências laborais identificados em perfis ocupacionais que possam ser 

traduzidos em um programa de formação modular com duração de 300 horas.

Construir pelo menos dois perfis ocupacionais por setor produtivo de acordo com o modelo desenvolvido 

pela (nome da entidade).

As informações colhidas no estudo permitirão o desenvolvimento de um programa de formação modular que 

integre o desenvolvimento de competências técnicas, de empregabilidade e de uso básico de um PC exigidas 

pelos perfis ocupacionais definidos com as empresas.
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3. Metodologia

Quatro consultores serão contratados, cada um dos quais terá a responsabilidade de desenvolver um perfil 

ocupacional de um setor. A proposta do consultor deve considerar os seguintes elementos:

Com base nas informações levantadas no estudo setorial e conjuntamente com a contrapartida técnica de 

_________, devem ser definidas funções produtivas que envolvam o uso de NTIC e representem um potencial de 

emprego para jovens. 

Para as funções selecionadas, devem ser identificados padrões de competência usando-se a metodologia da 

análise funcional. Isso implica a criação de pelo menos dois grupos técnicos integrados por trabalhadores do setor 

com vistas à construção de um mapa funcional. 

Agrupamento das atividades essenciais em unidades de competência laboral (devem ser definidas pelo menos 

quatro unidades de competência laboral por perfil). 

• Identificação e validação com trabalhadores do setor dos padrões de competência, definindo critérios de 

desempenho, lista de conhecimentos, lista de condutas, contextos de aplicação (estabelecer um terceiro 

grupo técnico).

• Definição de perfis profissionais. 

• Integração e validação de competências de empregabilidade para o perfil ocupacional (Veja PREPARADO 

em www.preparado.cl).

• Integração e validação de competências básicas associadas ao uso de um PC com base no padrão 

internacional ICDL (Veja Syllabus 4.0 em www.licenciadigital.cl).

• Validação do perfil completo com representantes do setor por meio de entrevistas com atores-chave.

No que se refere à formação dos grupos técnicos, os seguintes elementos devem ser considerados:

• Cada grupo técnico deve contar com a participação de pelo menos seis trabalhadores que desempenham 

a função em questão.

• O terceiro grupo técnico deve ser composto por seus supervisores ou por chefes diretos de pessoas que 

exercem a função. Não é um requisito que o mesmo participante participe de todas as sessões do grupo 

técnico. O grupo técnico deve ter representantes de pelo menos seis empresas diferentes. Cinquenta por 

cento dos participantes devem ser representantes de grandes empresas.

• Os participantes podem ser representantes de empresas privadas e do setor público ou podem ser 

prestadores de serviços independentes.

• Essas pessoas devem ter pelo menos cinco anos de experiência no setor.

Os seguintes elementos devem ser providenciados para os grupos técnicos:  

• Uma sala confortável com mesa e cadeiras e iluminação adequada.

• Um computador e um data show (para apoiar a construção do mapa funcional).

• Incentivos para o envolvimento dos participantes (pagamento pela sua participação, pagamento dos seus 

custos de transporte, outros incentivos que garantam sua participação).

• Serviço de café ou almoço, se necessário.

http://www.preparado.cl
http://www.licenciadigital.cl
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• É importante produzir provas do trabalho dos grupos técnicos (testemunhos dos participantes, fotografias, 

vídeos ou outros meios que o consultor considere relevantes).

O consultor deve ter disponibilidade para participar de uma atividade de indução.

4. Produtos

Um mapa funcional que represente a função produtiva selecionada (objetivo principal, funções-chave, subfunções, 

atividades) construído com pessoas que trabalham na área.

• Pelo menos quatro padrões de competência técnica (UCL) validados por representantes do setor 

produtivo. 

• Seleção de competências de empregabilidade relevantes para o perfil ocupacional.

• Seleção de competências básicas no uso de um PC relevantes para o perfil ocupacional.

• Um perfil profissional que possa ser traduzido em um programa de formação modular, validado pelo setor 

produtivo, que integre competências técnicas, de empregabilidade e de uso básico de um PC.

5. Relatórios

O consultor deverá apresentar dois relatórios:

• Primeiro relatório: mapa funcional e unidades de competência.

• Segundo relatório: perfil profissional que integre competências técnicas de empregabilidade e de uso de 

um PC.

6. Prazo de execução

A consultoria terá um prazo de um mês para concluir seu trabalho. O consultor deverá iniciar o trabalho de 

consultoria no dia seguinte ao da assinatura do contrato. 

7. Avaliação das propostas

As propostas serão avaliadas considerando-se a experiência do consultor em temas relacionados, seus aspectos 

técnicos e seu preço.

8. Contrapartida técnica

A contrapartida técnica do estudo será constituída pelo chefe do projeto e por profissionais da equipe responsável 

pela sua execução.

9. Condições de pagamento

A consultoria será remunerada contra a entrega dos produtos e após a contrapartida técnica ter aprovado os 

perfis profissionais.
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