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1. Antecedentes

 O programa Travessia foi criado em 2007, 
com o objetivo de reduzir a pobreza e 
incluir produtivamente a população em 
situação de alta vulnerabilidade social.

 Articula ações em seis eixos.
- Educação

- Saúde

- Gestão Social

- Saneamento

- Infraestrutura

- Geração de renda
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1.1 Abrangência

 Municípios atendidos em Minas Gerais:

2008: 5 municípios

2009: 35 municípios

2010: 70 municípios

 Atualmente , acompanha cerca de 2800 
ações em 13 órgãos estaduais executadas 
nos 70 municípios.

 Eixo escolhido: Renda.

 Qualificação profissional de desempregados
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1.2 Tipo de cursos oferecidos

 Cursos na área da construção civil 

- Auxiliar de obras

- Eletricista

- Bombeiro hidráulico

 Curso na área de empreendedorismo juvenil.

- Artesanato

- Embalagens

- Automotor

- Manutenção de computadores

 Cursos na área de empreendedorismo feminino

- Costureira

- Artesanato

- Conserva e comporta
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1.3 Característica dos cursos

 Cada curso é constituído por 20 alunos.

 Cada curso dura em média: 200 horas (5 
ou 6 semanas).

 Os cursos são divididos em um conteúdo 
comum a todos (competências básicas) e 
um conteúdo específico.

 São atendidos cerca de 16.000 por ano 
(número variou ao longo dos anos).
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2. Cadeia de Resultados

Insumos Atividades Produtos Resultados Resultados

de longo

prazo

•Professores

•Salas de 
aulas

•Instituição 
executora

•Material 
Didático 

• Selecionar 
o curso de 
qualificação

•Contratar 
instituições 
executoras

•Divulgar os 
cursos

•Fazer a 
inscrição 
dos alunos

• Selecionar 
os alunos

•Ministrar as 
aulas

•Inclusão 
produtiva 

•Redução da 
pobreza

• Trabalhadores 
qualificados

• Redução do 
desemprego 

•Aumento da 
renda

• Cursos 
selecionados

• Instituições 
contratadas

• Números de 
cursos 
realizados

•Número de 
certificados 
emitidos
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3. Perguntas básicas da pesquisa

 Qual o efeito das qualificações 
profissionais sobre a inserção dos 
qualificados no mercado de trabalho? (1)

 Qual é o impacto do programa de 
qualificação profissional sobre a renda 
individual dos educandos (pessoas 
capacitadas)? (2)
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4. Indicadores de Resultado

 Taxa de ocupação remunerada (1).

 Renda da ocupação principal do 
indivíduo(2).
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5. Estratégia/Método de Identificação

 A estratégia será aleatorização 

 Critérios para inscrição: desempregados, 
beneficiários do bolsa-família, chefe de 
domícilio (arrimo de família);

 Após aplicar os critérios, a demanda 
permanece maior que a oferta;

 Sorteia-se o grupo que receberá a 
capacitação em Jan/2011(grupo de 
tratamento);

 O grupo de controle será atendido no 
próximo ano.
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5. Riscos de Contaminação

 A possibilidade de algumas das pessoas
que estão no grupo controle participar de 
um outro Programa de Capacitação.

 Usar a participação no grupo de tratamento
como uma variável instrumental para explicar 
se recebeu ou não a capacitação.

 A possibilidade de pessoas que 
receberam curso ensinar lições a quem
não fez.

 Estratificação reduz este problema.
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6. Dados e Amostra

 O banco de dados sócioeconômicos são 
preenchidos durante a inscrição para o 
sorteio.

 Tomando especial cuidado para conseguir 
manter contato com os inscritos;

 Técnicos de assistência social acompanham os 
indivíduos;

 A amostragem será aleatória e 
estratificada, com intervalo de confiança 
de 95% e erro padrão de 5%
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7. Calendário/Plano de Trabalho

 Divulgação (out/2010)

 Inscrição para os cursos e pesquisa
sócioeconômica (nov/2010)

 Sorteio (nov/2010)

 Execução dos cursos (jan/2011 a
jul/2011)

 Pesquisas de follow-up (jan/2012),
(jan/2013)



7

8. Planos futuros

 Após qualificar as pessoas, poderíamos 
incluí-las em outros programas, assim 
como já fazemos com outros eixos:

 Programas de microcrédito;

 Programas de consultoria e encubação de 
economia solidária;

 Garantir entrevistas em empresas, sinalizando 
a qualidade do cerificado para o mercado.

 Mas isto seria assunto para outras 
avaliações!
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9. Fontes de Financiamento

 Governo do Estado de Minas Gerais

 Parcerias privadas

 Banco Mundial 


