






Meta do PNE para 
2023:

3.400.000 
matrículas

(elevar em 80%)

Apenas 6,6% dos 
estudantes do 
Ensino Médio 
frequentavam 
cursos técnicos

(IBGE/2019)
(OCDE, 2019)

Jovens ‘nem-
nem’

12.500.000
(IBGE/2020)

Taxa de emprego 
formal pode 

aumentar 38% com 
formação técnica

Aumenta em cerca de 
40% a remuneração do 
trabalhador à medida 

que avança na 
conquista do diploma 

técnico

Renda per capta 
familiar dos egressos 
de cursos técnicos é 
20% superior à dos 
alunos do ensino 
médio/formação 

geral 61% das 
empresas não 

conseguem 
preencher vagas 

para nível 
técnico

Desemprego 
entre os jovens:

27%, sobretudo pela 
falta de Qualificação 

Profissional

Taxa de 
empregabilidade 
de egressos de 
cursos técnicos:
75%, chegando a 
86% na área de 

Saúde

2.019.000 alunos
5.092 Instituições
(Censo Inep/2019)

CENÁRIO 
PARADOXAL

PREVISÍVEL APAGÃO 
DE MÃO DE OBRA 

TÉCNICA NOS 
PRÓXIMOS ANOS

Entretanto



NA EPT BRASILEIRA - O QUE FALTA PARA 
GANHAR O MUNDO? 

DESAFIOS QUE IMPACTAM NO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO PAÍS E NA QUALIDADE DE VIDA DOS 
JOVENS E DE SUAS FAMÍLIAS

Inexiste fomento para 
financiamento estudantil 

em cursos técnicos 

Defasagem tecnológica x 
Mercado de trabalho digital 
(Metaverso, Robótica, IA, BI, 

IoT, Games, Algoritmo, 
Blockchain, Impressão 3D...)

Desalinhamento entre ofertas e 
demandas de cursos técnicos.

Requer mais protagonismo das 
empresas junto ás instituições 
formadoras – Sistema Dual é 

boa solução

Ausência de prioridade 
para a formação técnica 

por Itinerários formativos 
verticalizados

Quantitativo de cursos ofertados 
muito aquém do necessário

50 milhões de jovens e apenas 
2.019.000 matrículas

Apenas 6% dos jovens matriculam-
se em cursos técnicos

Preconceito e pouca 
valorização dos técnicos

Regulação excessiva e 
burocratização exacerbada 

pelos reguladores dos 
sistemas estaduais para 

ofertantes privados –
elevação do custo Brasil

Sistema de formação baseado num 
modelo de desenvolvimento 

fundamentado no trabalho barato, 
de produção de produtos de baixa 

qualidade e baixo conteúdo 
tecnológico.

Predominam incentivos  públicos a 
cursos rápidos de formação rasteira.

Prática não predominante 
do formato híbrido na 

formação técnica

COMO GANHAR O MUNDO?



CAMINHOS POSSÍVEIS PARA TRANSFORMAR A EPT, EXPANDIR E 
GANHAR O MUNDO

URGENTE 
IMPLANTAÇÃO DE  

PROGRAMA DE 
FOMENTO AO  

ENSINO TÉCNICO –
FINANCIAMENTO 

ESTUDANTIL -
FIESTec, BOLSA 

FORMAÇÃO, 
PROTEC...

Estruturação 
de um SISTEMA 
NACIONAL DE  

FORMAÇÃO PARA 
O TRABALHO E 

EMPREGO –
MEC/ME/ MTE

VINCULAÇÃO 
ESCOLA/EMPRESA:

SISTEMA DUAL 
BRASILEIRO

Institucionalizar 
critério de 

autonomia da escola 
técnica vinculada à 

qualidade das 
entregas: taxa de 

empregabilidade dos 
egressos

Intensificar Campanha 
massiva de 

comunicação  da EPT -
quebrar barreiras 
preconceituosas , 

estimular matrículas e a 
valorização pelo 

mercado

Inclusão massiva 
do Itinerário  de 

Formação 
Técnica 

Profissional no 
EM

EXPANSÃO MASSIVA DA OFERTA DE CURSOS TÉCNICOS / JOVENS QUALIFICADOS 
PARA O MERCADO DE TRABALHO COM FORMAÇÃO TECNOLÓGICA / ECONOMIA MAIS 

SUSTENTÁVEL COM EMPREGABILIDADE, PRODUTIVIDADE E COMPETITIVIDADE

Investimento 
massivo em  

TECNOLOGIAS 
DIGITAIS na 

formação técnica,  
com inovações  e 

respostas 
alinhadas às 
demandas 
produtivas

Simplificar a 
regulação 
da EPT nos 
sistemas 
estaduais



físicas e virtuais

Conjunção de tecnologias para produzir 
versões de universos virtuais, proporcionando 

experiências imersivas, coletivas e 
compartilhadas



IoT, IA, BI, 

Possibilitado

(Além do universo)

Simulador de realidades

passará





- vivências do mundo real do
trabalho  por meios virtuais – Simulações de riscos e de soluções







https://www.lyceum.com.br/


https://www.campusmanagement.com.br/


http://bit.ly/curso-gestao-sistemica


https://bit.ly/Cursos-Hoper-Online


https://bit.ly/Consultoria-Marketing-Hoper


https://bit.ly/Gest%C3%A3o-Perman%C3%AAncia
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