CICLO DE DEBATES Relações Público Privadas
TransFORMAÇÃO: Habilidades para a Produtividade

AGENDA
LOCAL: Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP)
Av. Paulista, 1313, São Paulo/SP

Quinta-feira, 24 de Abril 2014
8:30 – 9:00

Registro dos participantes

9:00 – 10:00

Sessão de abertura








10:00 – 10:45

Manoel Dias, Ministro, Ministério do Trabalho e Emprego - MTE (a
confirmar)
Henrique Paim, Ministro, Ministério da Educação – MEC (a confirmar)
Marcelo Neri, Ministro, Secretaria de Assuntos Estratégicos - SAE (a
confirmar)
Quintino Marques Severo, Secretário Nacional de Finanças da Central
Única dos Trabalhadores - CUT e Presidente do CODEFAT
Daniela Carrera Marquis, Representante do Banco Interamericano de
Desenvolvimento - BID no Brasil
Paulo Skaf, Presidente Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
- FIESP (a confirmar)
Abram Szajman, Presidente, Federação do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo do Estado de São Paulo – FECOMERCIO SP (a confirmar)

Sessão Inaugural


Dr. Joon-Chul Eom, Ministry of Employment and Labor, Coreia do Sul
Recursos Humanos como centro de uma Estratégia Nacional de
Crescimento e Produtividade

Nessa mesa busca-se conhecer a experiência coreana sobre a transformação das
políticas de desenvolvimento do capital humano no elemento central da política de
crescimento e produtividade do país. Será discutido de que forma os setores
público e privado interagiram e interagem nesse processo, assim como os
arranjos normativos e institucionais necessários para que isso fosse possível.
Serão destacadas ainda as melhores práticas e lições aprendidas coreanas
10:45 – 11:00

Coffee-Break
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11:00 – 12:45

Painel 1
Sistema de Formação para o Trabalho no Brasil: Panorama, Pertinência e
Desafios Institucionais
Esse painel discutirá o panorama da formação para o trabalho no Brasil. Estarão
presentes os dirigentes das políticas (MEC, MTE), os ofertantes (Sistema S), o
setor privado e os membros da academia. Algumas das perguntas que nortearão
essa mesa serão: quais são os principais desafios da formação para o trabalho no
Brasil? Quais as estratégias do setor privado para capacitar a população e seus
trabalhadores? Quais são, de acordo com o setor privado e com os membros da
academia, as principais debilidades das políticas de formação para o trabalho?
Quais foram os principais erros cometidos por programas de capacitação
profissional do passado que não deveriam ser repetidos?
Moderador:
 Hélio Zylberstajn, Universidade de São Paulo – FEA/USP
Keynote Speaker:
 Ricardo Paes de Barros, Secretário, Secretaria de Ações Estratégicas,
SAE/PR (a confirmar)
Palestrantes:
 Fábio Barbosa, Presidente, Grupo Abril (a confirmar)
 Aléssio Trindade Barros, Secretário, Secretaria de Educação Profissional
e Tecnológica - SETEC, MEC
 Rafael Lucchesi, Diretor Geral, Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial - SENAI (a confirmar)

12:45– 14:30

14:30 – 15:45

Almoço
Painel 2
Parcerias público privadas na formação para o trabalho: experiências
exitosas e os desafios a superar
Essa mesa discutirá experiências brasileiras exitosas em cooperações entre o
setor público e o setor privado na área de formação para o trabalho; discutirá,
também, as estratégias adotadas pelo setor privado para suprir a deficiência de
políticas eficazes na área.
Moderador:
 Nilton Vasconcelos, Secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte
do Governo da Bahia e Vice-Presidente do FONSET, Bahia (a confirmar)
Key Note Speaker:
 Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues, Presidente, Magazine Luiza (a
confirmar)
Palestrantes:
 Elena Heredero Rodriguez, Especialista BID - FUMIN, NEO.
 Luiz Gabriel Todt de Azevedo, Diretor de Sustentabilidade, Odebrecht
 Carolina Righi, Gerente de Gestão Social, Camargo Corrêa
 Bradesco

15:45 – 16:00

Coffee-Break
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16:00 – 17:45

Painel 3
Novas habilidades para o mercado de trabalho: parcerias público-privadas
para a identificação de novas habilidades e da demanda presente e futura de
mão de obra
Um desafio para todos os sistemas de formação para o trabalho é garantir que os
cursos oferecidos respondam às necessidades reais do setor produtivo; os
sistemas mais eficazes constroem estratégias para identificar as demandas
presentes e futuras de mão de obra; se organizam, também, para identificar
novas habilidades emergentes no mercado de trabalho, buscando mecanismos
para desenvolvê-las nos cursos de capacitação.
Moderador:
 Silvani Alves Pereira, Secretário Substituto de Políticas Públicas de
Emprego, Ministério do Trabalho e Emprego
Keynote Speaker:
 Marcello Pio, Unidade de Estudos e Prospectivas da CNI
Palestrantes:
 David Magee, Construction and Property Services Industry Skills Council
(CPSISC), Austrália
 Geoff Fieldsend, British Council, Inglaterra
 Konstantinos Pouliakas, CENDEFOP (European Centre for the
Development of Vocational Training)
 Marco Stefanini, Presidente, Stefanini IT Solutions

17:45 – 18:00

Encerramento do primeiro dia
 Hector Salazar, Gerente do Setor Social BID
 Josbertini Clementino, Secretário de Trabalho e Desenvolvimento Social
do Ceará (a confirmar)

Banco Interamericano de Desarrollo | www.iadb.org

Sexta-feira, 25 de Abril 2014

8:30– 9:00

9:00 – 10:45

Registro dos participantes

Painel 4: Capacitação integrada: na sala de aula e na empresa
Há ampla evidência internacional que a capacitação que tem mais impacto para a
inserção profissional é aquela que combina capacitação na sala de aula e em um
local de trabalho real (empresa/indústria). Esse modelo apresenta importantes
vantagens tanto para o setor produtivo quanto para o setor público, e garante a
pertinência da formação para o trabalho. Essa mesa trará o exemplo de países
que, de maneiras distintas, adotaram sistemas que seguem essa lógica dual.
Serão abordados elementos como a importância da articulação entre o setor
público e o privado para o êxito desse modelo, os esquemas de financiamento, a
evidência de impacto, as dificuldades para a implantação e os fatores de êxito.
Moderador: Demétrio Weber, O Globo (a confirmar)
Keynote Speaker:
 México (a definir)
Palestrantes:
 Geoff Fieldsend, British Council, Inglaterra
 Ana Lucia de Alencastro Gonçalves, Coordenadora do Programa de
Aprendizagem, MTE
 SETEC-MEC – adaptação do sistema dual alemão à realidade brasileira
 Marcelo Perez, Especialista de Educação, BID

10:45 - 11:00

11:00 – 12:30

Coffee Break

Painel 5: Conteúdo da capacitação profissional: o desafio de capacitar a
jovens e adultos em vulnerabilidade social
A formação para o trabalho ofertada pelos setores público e privado esbarra no
desafio de capacitar a uma população que comumente apresenta índices
preocupantes de conhecimentos básicos. Esse painel abordará as evidências
internacionais sobre o que funciona para capacitar as populações com baixo nível
de escolaridade, discutirá as estratégias adotadas por um país (Coréia) que por
muitos anos foi subdesenvolvido. Trará à mesa, também, a contribuição de líderes
empresariais, que discutirão os desafios enfrentados na hora de contratar e
capacitar trabalhadores.
Moderador:
 Aparecida Lacerda, Gerente Geral de Educação Profissional, Fundação
Roberto Marinho (a confirmar)
Keynote speaker:
 Dr. Joon-Chul Eom, Ministry of Employment and Labor, Coreia do Sul
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Palestrantes:
 Laura Ripani, Especialista de Mercado de Trabalho, BID
 Tiago Falcão, Secretário Extraordinário para Superação da Extrema
Pobreza, MDS
 Cláudia Lorenzo, Diretora de Negócios Sociais da Coca-Cola Brasil e
Diretora-Superintendente do Instituto Coca-Cola Brasil

12:30– 14:15

14:15 – 15:45

Almoço
Painel 6: Quem paga o quê? Modelos de alianças público privadas para o
financiamento da capacitação
O financiamento dos programas de capacitação é um tema central no debate
sobre a estruturação de sistemas de formação para o trabalho que incluam o
setor privado. Nesse contexto, essa mesa discutirá as opções de financiamento,
os modelos que foram seguidos por outros países e os acordos institucionais que
foram estabelecidos para fazer da capacitação uma atividade de
responsabilidades compartilhadas.
Moderador: VPP, BID
Keynote Speaker:
 Kevin M. Hollenbeck, Vice President and Senior Economist, W.E. Upjohn
Institute for Employment Research (Estados Unidos)
Como construir parcerias efetivas entre a indústria e a educação: o caso
norte-americano
Palestrantes:
 Geoff Fieldsend, British Council, Inglaterra
 David Magee, Construction and Property Services Industry Skills Council
(CPSISC), Austrália
 MTE

15:45 - 16:00

Encerramento



Daniela Carrera, representante do BID no Brasil
Carmen Pagés, chefe da Unidade de Mercado de Trabalho e Seguridade
Social, BID
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