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1. Uma época da aceleração…

Se você não pensar em seu futuro, você não o terá.
John Kenneth Galbraith



Eletricidade, software, digitalização, 
sensores, armazenamento, conectividade…

voz
VOZ
RF

VOZ, RF, 
Bytes



De uma visão de ficção científica ...



…para uma realidade maravilhosa!



5ª Avenida, Nova Iorque,
em torno de 1900



Mesmo lugar 9 anos depois



A aceleração digital

• Para operar o primeiro computador era 
necessário ter uma educação equivalente a 
um grau científico universitário. 

• Atualmente, uma criança pode operar um 
telefone celular.



Crescimento exponencial:

• O primeiro processador INTEL foi produzido  
em 1971.

• O atual processador INTEL de sexta geração 
tem um rendimento 3.500 vezes melhor, é 
90.000 vezes mais eficiente no uso de energia 
e 60.000 vezes mais barato. 



RELATÓRIO OIT SOBRE O FUTURO DO 
TRABALHO:

NOVAS FORZAS ESTÃO TRANSFORMANDO 
O MUNDO DO TRABALHO

Demografia 
Desenvolvimento tecnológico 
Mudança climática 
Globalização

APROVEITAR O MOMENTO
Inúmeras oportunidades para melhorar a qualidade de 
vida dos trabalhadores, ampliar as opções disponíveis, 
reduzir a brecha de gênero, reverter os estragos 
causados pelas desigualdades no mundo e muito mais.



Um programa 
focado

nas pessoas



Revolução tecnológica
e competências laborais

Novo 
paradigma 

de produção 
Indústria 4.0

Dinâmica da 
criação e 

destruição 
do emprego

Risco de 
maior

desigualdade

Demanda 
de novas 

habilidades

Agenda de desenvolvimento do talento humano



Algumas habilidades
são facilmente  automatizáveis.

TAREFAS ROTINEIRAS NÃO ROTINEIRAS

Manuais Manuais rotineiras Manuais não rotineiras

Cognitivas Cognitivas rotineiras Cognitivas não rotineiras
Analíticas

Cognitivas não rotineiras 
Interpessoais

Fonte: Adaptado de Acemoglou y Autor en: Automatización y empleo en UY. OPP 2018



Nova valoração das competências



Estimated effects of technological advances on the 
future of work



Brasil no ranking mundial PISA

Etapas

Modalidades de 
Educação Básica

Pisa 2003 Pisa 2012 Ranking 2012

Leitura 403 410 55

Matemática 356 391 58

Ciências 390 405 59

Fuente: OCDE. 2012



Mudanças climáticas e a transição

Fernando Vargas Z.

As mudanças climáticas e a transição para uma economia verde são outra força motriz 
que influencia as necessidades de qualificaçãoda força de trabalho atual e futura.

Transição global para economias mais verde vai criar milhões de empregos por meio da 
implementação de tecnologias mais limpas e sustentáveis. Criará quatro vezes mais 
empregos globalmente do que os perdidos, com cerca de 6 milhões de perdas sendo 
compensadas por ganhos de 24 milhões (OIT 2019d)

A transição verde não está apenas criando novas ocupações verdes - por exemplo, 
carreiras nocaptura e armazenamento de energia e emissões de carbono, auditores de 
energia e engenheiros de energia - mas tambémafetando empregos existentes, onde a 
requalificação ou requalificação é necessária.

Além disso, uma transição para um ambiente sustentável exigirá competencias chave, 
trabalho em equipe, comunicação, negociação, pensamento analítico e inovador, 
habilidades digitais básicas, alfabetização, pensamento estratégico e liderança.



Educação Profissional: 
O momento da reinvenção

40s 70s                        80s                       00s                        20s     ?
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Questões 

• Como adaptar uma formação pensada no 
século XX para o século XXI?

• Como serão os novos programas de formação?

• Que mudanças introduzir nos mecanismos de 
planejamento para manter a resposta 
atualizada?



2. Diminui o crescmiento 
populacional



Taxas de fecundidade mais baixas

• Maior duração da vida. Qual será a idade de aposentadoria? 
• Como mudarão os centros de trabalho com mais adultos?
• Na ALC: Nicarágua, República Dominicana, Chile, México, Colômbia, Venezuela, Peru, 

Costa Rica, Argentina, El Salvador, Brasil e Uruguai - 85% da população - apontam 
taxas de fecundidade que oscilam entre 1,7 e 2,5 nascimentos por mulher.

• Considera-se 2.1 como a taxa de substituição.

• Irrupção de novas tecnologias no comércio e os 
serviços demandará novas habilidades.

• Novos empregos utilizando meios automatizados.
• Novos empregos nos serviços e cuidados da saúde.



Os jovens da região:

• Ainda são a maioria na população.

• O sistema educacional não consegue retê-los  
(51% finaliza ensino médio no Brasil).

• Inatividade laboral (23%).

• Participação na formação profissional alta.

• Novas condutas frente ao emprego (Gig, 
plataformas, independência, etc.) .



Continuar melhorando os sistemas de 
formação profissional



Continuar melhorando a qualidade
e a pertinência da educação.

• A ALC melhorou os 
indicadores de desempenho 
educacional nas últimas duas 
décadas.

• 1990->2010: 
– # anos educ. 8.2 -> 10.2
– Primária 95%
– Secundária 73%

• Mas o aumento da cobertura 
não trouxe boas notícias em 
termos de qualidade ou 
equidade.

Provas TERCE 2013 Nível I y II

Matemática 83%

Leitura 61%

Ciências 79%



Questões:

• Como é redefinida a população objetivo do 
SENAC?

• Como garantir a requalificação e atualização 
dos trabalhadores adultos no longo prazo?

• Como atrair e reter os jovens?



3. A educação professional 
cresce, e a educação a 

distancia também





A comunidade de instituições de formação
da América Latina e o Caribe

www.oitcinterfor.org    /      facebook.com/oitcinterfor /         twitter.com/OITCinterfor













E-learning: explorar ainda mais

• Reskilling and training, your woirkforce
• Retaining top-talent
• Optimizing your recruitment process



Questões:

• Como desenhar a formação para o século XXI?

• Que mudanças introduzir na formação 
presencial?

• Como melhorar o acesso a distância y manter 
a igualdade nas oportunidades?



4. Competências socioemocionais
(transversais, soft skills)



Valoração de habilidades.
Empresas de Argentina, Brasil, Chile.

Fuente: BID. Desconectados. Habilidades, educación y empleo en ALC



Fuente: BID. Desconectados.  Habilidades, educación y empleo en ALC. 
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O que são competências socioemocionais?

Fonte: OCDE
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Cinco dimensões socioemocionais

Realização (estabelecer e atingir metas)

Capacidade de perseguir uma meta, ser planejado, organizado, responsável, disciplinado.

Cooperação (sentir empatia e cooperar com outros)

Capacidade de agir de modo cooperativo, altruísta, tolerante, cordial, solidário, de trabalhar em 

equipe.

Socialização (socializar e comunicar)

Capacidade de externalizar sentimentos e sensações, autoconfiança, sociabilidade, comunicação 

objetiva, de se colocar quando necessário.

Abertura ao novo (explorar)

Capacidade de estar aberto a novas experiências, sem medo de assumir riscos, ser original, criativo, 

inventivo.

Estabilidade emocional (lidar com dificuldades)

Capacidade de controlar os impulsos, a ansiedade, estresse e outros sentimentos negativos, 

autoestima.



Diversos enfoques sobre as 
competencias 

Fuente: OIT/Cinterfor



Resumo de quadros internacionais de 
competencias chave:

Banco Mundial Unión Europea OIT AT of 21st Century

• Social 
• Communication 
•Cognitive/problem
solving
• Learning 
• Personal 
behavioural/ ethical

• Ways of thinking 
(creativity and 
innovation, problem 
solving, learning to 
learn) 
• Ways of working 
(communication, 
collaboration)
• Tools for working 
(information literacy, 
ICT literacy) 
• Living in the world 
(local and global 
citizenship, life and 
career, personal and 
social responsibility

Fuente: Global framework on core Skills for life and work in 21st century.. ILO.2021



Questões:

• Como introduzir as competências 
interpessoais e socioemocionais no currículo?

• Os perfis deveriam ser ajustados para uma 
base mais geral que superdefinida?



5. Professores bem formados



Crescimento nas ocupações de professores, médicos
e enfermeiros com relação ao emprego total

BID. 2018



Futuro do trabalho no setor de 
educação

• Professores precisam ser treinados e apoiados para que 
possam responder às necessidades de aprendizagem ao 
longo da vida de empregadores e trabalhadores

• Os novos modelos de desenho pedagógico e didáctico 
adotam um conceito de aprendizagem centrado emel 
estudiante

• 'Aprendizagem autodirigida' é o processo 'no qual os 
alunosIndivíduos, com ou sem ajuda externa, tomam a 
iniciativa de diagnosticar suas necessidades de 
aprendizagem, formular objetivos de aprendizagem, 
identificar recursos humanos e materiais de aprendizagem, 
escolher e aplicar estratégias de aprendizagem adequadas 
e avaliar os resultadosde aprendizagem "



Como ensinar e como 

aprender

no século XXI

A FP pode ser mais atrativa, estar voltada para a formação por 
projetos e aumentar a flexibilidade de horários ou conteúdos… 

4
Fuente: SENA.



www.oitcinterfor.org    /      facebook.com/oitcinterfor /         twitter.com/OITCinterfor

O uso de TIC:

uma oportunidade a ser 

aproveitada



6. Gestão, financiamento







Os recursos para o 
desenvolvimento 
de competências:

ORIGEM INSTITUIÇÃO (%) PAÍS

% Folha do 
pagamento

INFOCAL (1,0) Bolívia

SENAC. SENAI. SENAT (1,0) Brasil

INA (1.5) Costa Rica

SETEC (0,5) Ecuador

INSAFORP (1,0) El Salvador

INTECAP (1,0) Guatemala

INFOP (1,0) Honduras

INATEC (2,0) Nicarágua

SINAFOCAL (1,0) Paraguai

SENATI (0,75) Peru

INFOTEP (1,0) R. Dominicana

INEFOP (0,125 + 0,125) Uruguai

INCES (2,0) Venezuela

SENAR (2.5 + 0,1 Pn rural) Brasil

Outros 
mecanismos

SENA (Imp. CREE) Colômbia

INADEH (Seg. Educativo) Panamá

INET, SENCE, CONALEP, UTU
(Orçamento nacional)

Ar, Ch, Mx, Uy.



Diversificando as fontes de financiamento da FP



Novas formas de emprego
e financiamento



7. Big data: investigação, 
seguimento e avaliação



Estudos de antecipação da demanda
do setor. EU 28 CEDEFOP



Novas formas de obter e aproveitar os dados: 



Fonte: BID 2018



Melhorar a prospectiva sobre: 

• Comércio digital

• Conectividade

• Logística

• Cuidados e saúde

• Meio ambiente

• Design e arquitetura

• Efeitos e impactos da formação



¡Obrigado!

#oitcinterfor

ilo.org/100

#ilo100


