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1. Introdução 

O Projeto Pescar é desenvolvido pela Fundação Projeto Pescar, sediada em Porto 

Alegre/RS. Trata-se de um curso de iniciação profissional, com grande ênfase em 

desenvolvimento pessoal e cidadania. O Projeto Pescar existe desde 1976, quando 

o empresário Geraldo Linck abriu as portas da sua empresa para que 15 jovens, em 

vulnerabilidade social, aprendessem uma profissão. Atualmente o Projeto Pescar 

conta com 146 unidades no Brasil e 29 unidades no exterior e já capacitou 23.811 

jovens. 

O objetivo do projeto é promover oportunidades de desenvolvimento pessoal, 

cidadania e iniciação profissional para jovens em situação de vulnerabilidade social, 

por meio de parcerias com empresas e organizações. Os cursos ocorrem dentro das 

empresas, que pagam o salário do educador social que ministra o curso, enquanto a 

Fundação Pescar entra com o material, know-how e auxilia na seleção dos 

educadores sociais e no gerenciamento das atividades. 

Em 2013, a Fundação Itaú Social (FIS) lançou um edital para seleção de projetos 

sociais para serem avaliados, e o Projeto Pescar foi um dos vencedores desse 

edital. O processo de avaliação começou em abril de 2014, e o objetivo desse 

documento é apresentar como se deu todo o processo de avaliação, bem como os 

impactos do Projeto Pescar sobre indicadores relativos à empregabilidade, 

escolaridade e aspectos socioemocionais dos seus participantes. 

Este texto está dividido em mais nove seções, além desta Introdução. Inicialmente 

descrevemos a dificuldade de obtenção e organização dos dados iniciais dos 

participantes da avaliação. Em seguida, apresentamos a forma de coleta dos dados, 

bem como a taxa de resposta do campo. A Seção 4 apresentará uma análise da 

representatividade da amostra para nos certificarmos de que o atrito não 

descaracterizou a amostra inicial. A Seção 5 apresenta uma análise da qualidade da 

base obtida na pesquisa de campo realizada entre junho e julho de 2015. A Seção 6, 

por sua vez, traz uma análise comparativa dos tratados e controles que 

responderam à pesquisa de campo. A Seção 7 traz uma análise específica sobre a 

participação dos tratados e controles em cursos de qualificação profissional. Por fim, 

a Seção 8 traz, a análise de impacto sobre indicadores relativos à empregabilidade, 
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escolaridade e aspectos socioemocionais dos seus participantes. A nona seção 

conclui o texto. 

2. Disponibilidade de dados 

A primeira grande dificuldade enfrentada na avaliação do Projeto Pescar não foi a 

definição em si de que o grupo de controle seria constituído pelas pessoas inscritas 

e não selecionadas para participar do projeto. Já na reunião de maio de 2014, 

quando nos foi comunicado que as fichas de inscrição dos indivíduos não 

selecionados não ficavam armazenadas na sede da Fundação Pescar, mas em 

poder dos educadores sociais de cada unidade atendida, sabíamos do risco de 

algumas dessas fichas não serem localizadas. No entanto, nossa percepção era a 

de que havia uma comunicação muito boa entre a sede e os educadores, de modo 

que saberíamos rapidamente a quantas dessas fichas teríamos acesso, informação 

primordial para definirmos os próximos passos da avaliação. Na ocasião da reunião 

de maio/2014, cabe salientar, foi proposto (e aceito pela Fundação Pescar) um 

cronograma que previa tratamento de dados até agosto, preparação da pesquisa de 

campo em setembro e a própria pesquisa em outubro de 2014.  

No entanto, acreditamos que a própria Fundação Pescar tenha subestimado a 

dificuldade de ter acesso às fichas de inscrição. Talvez nós também não tenhamos 

sido suficientemente claros acerca da importância dessas informações para a 

avaliação nessa reunião inicial.  

Durante todo o mês de junho, a Fundação Pescar trabalhou no sentido de obter as 

fichas de inscrição do ano de 2012. Em meados de julho de 2014, recebemos o 

primeiro conjunto de fichas de inscrição. No entanto, detectamos uma série de 

problemas nesse material. Basicamente, as fichas de inscrição recebidas não 

seguiam o modelo que o Pescar nos apresentara na reunião de maio/2014: cada 

unidade realizava alterações nessa ficha-modelo, com inclusões e exclusões de 

campos, dificultando a tarefa de ter um cadastro organizado e unificado de 

informações. Em alguns casos, as fichas enviadas estavam incompletas, faltando 

uma folha ou com muitos campos sem preenchimento, por exemplo. Além disso,  

das 12 turmas que inicialmente nos enviariam as informações, recebemos nessa 

data apenas os dados referentes a quatro grupos.  
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Assim, ao constatarmos a baixa quantidade de fichas, resolvemos mudar o desenho 

de avaliação e incorporar na avaliação as fichas de inscrição dos cursos de 2013. A 

vantagem é que haveria maior chance de os educadores ainda terem essas fichas à 

mão. Assim, em meados de julho de 2014, as fichas de 2013 foram solicitadas à 

Fundação Pescar. Ainda nessa ocasião, reiteramos junto à Fundação Pescar que 

esse cadastro inicial dos inscritos era fundamental para a avaliação, sendo por isso 

necessária uma homogeneidade entre as fichas de diferentes unidades do projeto e 

acesso a um número razoável delas. Ainda nessa ocasião, ressaltamos que também 

precisaríamos das fichas de inscrição dos alunos, pois, aparentemente, não havia 

ficado claro para a Fundação Pescar que tais fichas também seriam necessárias.  

Dentre as fichas recebidas, em alguns casos havia fichas de visita domiciliar 

anexadas à ficha de inscrição, mas como não sabíamos se essas fichas existiam 

para os demais e apenas não haviam sido enviadas pelos educadores sociais, 

solicitamos essa informação à Fundação Pescar.  

No início de agosto, recebemos um novo lote de fichas de inscrição referente ao ano 

de 2013. No entanto, no início de setembro, havíamos recebido pouquíssimas fichas 

dos alunos matriculados nas unidades Pescar. Nesse momento, houve a intervenção 

da equipe do Itaú junto à Fundação Pescar, pois até o momento não tínhamos como 

montar o desenho de avaliação sem essas informações.  

A Fundação Pescar alegou que acreditou que apenas o cadastro com endereço dos 

alunos seria suficiente para realizarmos a pesquisa, mas novamente esclarecemos 

que não. A partir de 15 de setembro, recebemos as fichas do grupo de tratamento e 

começamos o trabalho de tabulação delas. No entanto, durante a segunda quinzena 

de setembro, mais fichas foram chegando a conta-gotas e em quase todas elas, 

sempre havia um problema para ser resolvido (por exemplo, algumas unidades 

mandaram ficha de visita domiciliar, mas não a ficha de inscrição; nas fichas que 

eram mandadas escaneadas, faltava uma das páginas, etc.). Finalmente, em 21 de 

outubro de 2014, recebemos o que acreditávamos ser o último lote de fichas de 

inscrição.  

O trabalho de digitação demorou mais que o programado exatamente pelo fato de 

termos muitos modelos de fichas diferentes. Assim, tivemos que montar um 

formulário-padrão para digitação no Google Docs, incorporando todos os campos 

que aparecessem em qualquer uma das fichas. Após todas as fichas terem sido 
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digitadas, foi feita uma análise utilizando-se uma consolidação quantitativa que 

permitiu analisar que variáveis das fichas poderiam ser aproveitadas por serem 

comuns à maioria das unidades do Pescar. 

O quadro 1 resume a situação de cada unidade do Pescar, bem como o motivo que 

nos levou (ou não) a utilizar a unidade na avaliação de impacto. Na maioria dos 

casos, o problema estava ligado à qualidade das fichas de inscrição. 

 

Quadro 1 – Unidades Pescar nas quais não foi possível realizar a pesquisa de 

campo 

Unidade  Ano Problemas  

Cimpor  2012 
Vieram apenas fichas de visita domiciliar dos jovens 
selecionados.  

Consórcio 
Tupaciretã  

2012 
2013 

Retirada do campo para redução de custos (poucos controles  
na cidade). 

Elster  2012 Apenas cadastro com nome dos inscritos. 

Dimeltoz  2013 
Poucos indivíduos no campo (25), retirada do campo por 
questão de custo de aplicação em Caxias do Sul. 

Expert  2012 
Vieram apenas fichas de visita domiciliar dos jovens 
selecionados.  

Expert  2013 
Vieram apenas as primeiras páginas das fichas de visita 
domiciliar dos jovens selecionados.  

Redemaq  2012 
Vieram apenas fichas de visita domiciliar dos jovens 
selecionados.  

Redemaq  2013 
Não recebemos nenhuma ficha de inscrição dos jovens 
selecionados.  

RPR  2012 
Vieram apenas fichas de visita domiciliar dos jovens 
selecionados.  

Sapore  2012 Unidade não faz mais parte do Projeto Pescar.  
Soul  2012 Apenas cadastro com endereço, sem ficha de inscrição. 

Vicunha  2012 
Vieram apenas as primeiras páginas da ficha de inscrição  
e posteriormente as fichas de visita domiciliar dos jovens 
selecionados.  

Vicunha  2013 
Vieram apenas as primeiras páginas da ficha de inscrição  
e posteriormente as fichas de visita domiciliar dos jovens 
selecionados.  

 

Em 23 de outubro de 2014, apresentamos o desenho de avaliação na Fundação 

Pescar, ocasião em que deixamos claro os limites da avaliação, dada a qualidade da 

informação disponível, como também conversamos sobre os problemas ocorridos 

nos meses anteriores e como fazer para superá-los. Ficou combinado um prazo de 

dez dias para que eventuais fichas de inscrição fossem encaminhadas para serem 

incorporadas ao projeto. Finalmente, em 10 de novembro de 2014, recebemos o 
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penúltimo lote de fichas! E em 24 de novembro de 2014, chegaram mais fichas 

(CIMPOR), mas não foram anexadas à análise por estarem incompletas, faltando 

páginas.  

Todo esse longo processo deixou claro que não somente inquirir a ONG sobre a 

existência de dados e informações é importante, mas ter acesso a elas (ou às 

amostras delas) logo no início da avaliação é fundamental. No caso do Pescar,  

a descentralização do processo de armazenamento das fichas de inscrição  

e do processo de envio das fichas para nossa equipe dificultou e atrasou 

consideravelmente o cronograma inicialmente proposto, gerando um esforço  

de trabalho de sistematização adicional não previsto inicialmente. 

3. Forma de coleta dos dados e taxa de resposta 

A pesquisa de campo do projeto estava prevista no cronograma reformulado do 

projeto, em virtude das dificuldades encontradas com as fichas de inscrição, para ser 

realizada nos meses de fevereiro e março de 2015. No entanto, devido a questões 

de definição orçamentária interna da FIS, foi necessário o adiamento da pesquisa de 

campo para o mês de junho de 2015. 

No início do mês de abril, com base nos dados das fichas de inscrição, foi definido o 

número de entrevistas que deveriam ser realizadas. De acordo com os dados iniciais 

deveriam ser entrevistados 212 tratados e 204 controles distribuídos em sete 

unidades diferentes e em quatro regiões/municípios, conforme Tabela 1. 
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Tabela 1 – Tratados e controles a serem entrevistados por ano, unidade e 

região/município 

Região/Município Unidade Ano Tratados Controle Extras 

Porto Alegre e  
Rio Grande (RS) 

ASAV 
2012 38 47 

71 

2013 40 40 

RPR 2012 12 12 

CDL 2012 13 5 

Unicred 2012 17 8 

Total 120 112  

Itajubá (MG) 
Alstom 

2012 15 15 
36 

2013 14 14 

Total 29 29  

Matão (SP) 
Citrosuco 

2012 24 24 
48 

2013 25 25 

Total 49 49  
Biguaçu (SC) Sulcatarinense 2013 14 14 37 

 

A proposta era de que todos os tratados fossem entrevistados e, no caso dos 

controles, como sabíamos da dificuldade de encontrar essas pessoas devido ao 

espaço de tempo entre o preenchimento da ficha de inscrição e o momento do 

campo, acrescentamos um número maior de indivíduos do que o contratado junto à 

empresa de pesquisa de campo, que foram denominados de “extras”. A ideia era de 

que os “extras” deveriam ser contatados somente depois de exauridas as 

possibilidades de encontrar os controles “oficiais”. É importante ressaltar também 

que para algumas unidades não existiam controles “extras”, sendo assim, os grupos 

de “extras” foram definidos por região/município. Em cada caso, a atribuição dos 

controles ao grupo “oficial” ou ao grupo “extra” foi feita de modo aleatório.  

Ainda no início do mesmo mês de abril fizemos a cotação da pesquisa de campo 

com duas empresas diferentes: Ibope e Vox Populi. Os orçamentos recebidos foram 

encaminhados para a FIS, que após uma análise das propostas, decidiu que o 

campo seria realizado pela Vox Populi, com entrevistas face a face e tempo 

estimado de 30 minutos de aplicação do questionário.  

No mês de maio de 2015, foram realizadas as adaptações do questionário para o 

formato da Vox Populi e, após nossa aprovação, no dia 12 de junho de 2015, 

ocorreu o treinamento do pessoal de operações da Vox, seguido do pré-teste do 

questionário (realizado nos dias 13 e 14 de junho de 2015). Importante destacar que 

o pré-teste foi realizado com ex-alunos do projeto Pescar selecionados pela Srta. 

Francine da Fundação Pescar (o objetivo era não perder nenhuma observação da 
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amostra usada na avaliação), bem como com uma amostra de jovens de faixa etária 

semelhante à do Projeto Pescar, selecionada pela própria equipe da Vox Populi. 

Após a realização do pré-teste, houve mais uma reunião com a equipe da Vox Populi 

para discutir os resultados e fechar as alterações finais no questionário antes de ele 

ir a campo. Cabe ressaltar que a aplicação do questionário foi feita via tablets, o que 

ajuda a diminuir a chance de ocorrerem erros de preenchimento do questionário, 

especialmente relacionados ao fluxo das perguntas.  

Portanto, após esses ajustes finais no questionário, no dia 26 de junho de 2015,  

a Vox Populi começou a realizar os agendamentos das entrevistas e, no dia 27 de 

junho, o campo começou efetivamente em todas as regiões/municípios.  

Conforme citado anteriormente, existia preocupação com a qualidade das 

informações de contato presentes nas fichas de inscrição que eram relativamente 

antigas (2012 e 2013). Dado isso, solicitamos que o pessoal do Projeto Pescar 

tentasse contato telefônico com todas as pessoas do cadastro a serem 

entrevistadas, informando que a Vox Populi entraria em contato em breve para a 

realização da pesquisa. Caso a pessoa não fosse encontrada, pelo motivo de dados 

insuficientes ou errados, solicitamos que o educador da cidade correspondente 

fosse acionado para tentar localizar onde essa pessoa estaria atualmente. Esse 

trabalho exigiu enorme esforço da parte do pessoal da nossa equipe, do Pescar e 

dos educadores, mas foi de grande valia para que conseguíssemos alcançar o maior 

número de jovens possível. 

A Tabela 2 apresenta a forma de busca dos educadores do Pescar pelos jovens que 

a Vox Populi teve dificuldade de encontrar, bem como quantos casos foram 

solicitados pela Vox e quantas atualizações de dados foram realizadas pelo Pescar. 

Uma observação importante a ser feita, é que solicitamos aos educadores a 

atualização dos dados especialmente das unidades de Porto Alegre, onde o 

percentual de sucesso do campo estava mais baixo. Além disso, a quase totalidade 

dos dados atualizados pelos educadores foram de pessoas tratadas, pois o sistema 

de gestão do Pescar continha informações mais atualizadas desses jovens. 
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Tabela 2 – Taxa de resposta da atualização de dados por unidade da cidade de 

Porto Alegre 

Cidade  Unidade 

Atualizações de dados  
pelos educadores Forma de busca por dados 

atualizados 
Solicitadas Realizadas 

Realizadas/ 
Solicitadas 

Porto 
Alegre  
 

ASAV 154 45 29% 
Dados atualizados no SI 
(Sistema de Gestão). 

RPR 17 4 24% 
Dados atualizados por  
e-mail, Facebook, telefone  
e intermédio entre eles.  

CDL 12 9 75% 
Dados atualizados no SI 
(Sistema de Gestão). 

Unicred 11 3 27% 
Grupos em Redes Sociais: 
Facebook e/ou WhatsApp.  

 Total 194 61 31%  

 

Sobre a realização do campo, de acordo com a Vox Populi, o contato inicial com o 

jovem se deu por telefone, sempre que possível, para agendamento da entrevista 

domiciliar. Nos casos em que essa abordagem não obteve sucesso, a Vox partia 

para o contato in loco diretamente no endereço do cadastro. No entanto, mesmo 

com agendamento prévio, vários indivíduos não foram encontrados em suas 

residências no momento da entrevista, ocasionando reagendamentos. Segundo a 

Vox Populi, não houve desistência de contato após fracasso com o contato 

telefônico. Para aqueles que não atendiam (sempre ocupado, caixa postal, etc.),  

a Vox Populi retornou a ligação várias vezes em dias e horários diferentes. Além 

disso, vale ressaltar que todos os endereços foram visitados e que houve casos em 

que o domicílio foi visitado mais de cinco vezes e, mesmo assim, o jovem não foi 

encontrado. Por fim, ao detectar mudança de endereço do jovem, a Vox Populi 

iniciava busca com vizinhos, comerciantes, associações de bairro e também outros 

jovens participantes do projeto. Nesses casos, novamente procuramos informar ao 

pessoal do Projeto Pescar para, via educador social, conseguir alguma informação 

sobre o paradeiro do jovem. 
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Tabela 3 – Status das entrevistas da pesquisa de campo entre as pessoas com 

as quais foi tentado contato 

Ocorrência  
Status 

Controle Tratamento 
Entrevista realizada  45% 71% 
Ausente/várias tentativas  8% 3% 
Recusa  7% 5% 
Informações insuficientes  17% 8% 
Mudou-se  12% 8% 
Outros  11% 4% 
Total  380 212 

 

A Tabela 3 sumariza o resultado da pesquisa de campo, contendo os motivos para 

os casos em que não foi possível entrevistar cada pessoa. Foi tentado contato com 

380 indivíduos do grupo de controle (oficiais + extras) e com as 212 pessoas do 

grupo de tratamento. As duas maiores razões de não encontrarmos as pessoas 

foram informações insuficientes de endereço e telefone e mudança. Aqui, cabe 

destacar que foi realizada visita in loco nos endereços que constavam das fichas  

de inscrição, mesmo que incompletos. No caso de “Informações insuficientes”, nas 

visitas in loco inquiriu-se aos vizinhos ou atuais moradores dos domicílios sobre as 

pessoas a serem entrevistadas. Na quase totalidade dos casos, as pessoas ou não 

conheciam ou não tinham ouvido falar do potencial entrevistado. Também houve 

número importante de casos de mudança, especialmente no grupo de controle.  

Já as recusas foram bastante baixas nos dois grupos. 

 

Tabela 4 – Taxa de resposta da pesquisa de campo por unidade e 

região/município 

Cidade  Unidade  
Previsto Realizado Realizado/Previsto 

Controle Tratado Controle Tratado Controle Tratado 

Porto 
Alegre  
Rio 
Grande  

ASAV  87 78 72 52 83% 67% 

RPR  12 12 4 9 33% 75% 

CDL  5 13 2 7 40% 54% 

Unicred  8 17 3 12 38% 71% 

Total  112 120 81 80 72% 67% 

Itajubá  Alstom  29 29 28 23 97% 79% 

Matão  Citrosuco  49 49 45 41 92% 84% 

Bigaçu  Sulcatarinense  14 14 21 6 150% 43% 

Total 204 212 175 150 86% 71% 
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Sendo assim, devido ao grande esforço para encontrar o maior número de jovens 

possível somado ao mau tempo (chuva e alagamentos) em Porto Alegre no período 

do campo, o prazo previsto inicialmente para término do campo (10 de julho de 

2015) não foi cumprido. Até essa data, em quase todos os casos, o campo estava 

finalizado. Nas unidades de Porto Alegre, Rio Grande e Biguaçu, o campo se 

estendeu até o dia 9 de agosto de 2015. No caso de Biguaçu, o motivo é que haviam 

sido entrevistadas 21 pessoas do grupo de controle e apenas uma do grupo de 

tratamento. Assim, solicitamos a Vox que as 14 pessoas do tratamento previstas 

para serem entrevistadas fossem novamente procuradas, o que resultou em um total 

de seis entrevistas no fim do processo. A entrega do banco de dados pela Vox Populi 

ocorreu no dia 21 de agosto de 2015. 

No entanto, mesmo com todos os percalços descritos acima, a taxa de resposta do 

grupo de tratados foi de 86% e a dos controles, 71%, conforme segue na Tabela 4. 

As unidades de Itajubá (Alstom) e Matão (Citrosuco) se destacaram pelas melhores 

taxas de resposta, e as unidades localizadas em Porto Alegre, Rio Grande (RPR) e 

Biguaçu tiveram as piores taxas de resposta. Os dados da tabela fornecem a 

distribuição de pessoas efetivamente entrevistadas por Unidade Pescar. Fica claro 

que as menores taxas de resposta aliadas ao já reduzido tamanho da amostra 

previsto inicialmente levaram a uma baixa representatividade em algumas unidades 

(CDL e RPR, principalmente). 

4. Análise do atrito 

Dado que não atingimos a taxa de resposta de 100% na pesquisa de campo, esta 

seção tem como objetivo nos certificar de que o atrito do campo não descaracterizou 

nossa amostra inicial, gerando seletividade amostral. Assim, vamos comparar os 

grupos de tratamento e controle iniciais com a amostra que respondeu à pesquisa 

de campo, utilizando as variáveis coletadas no momento da inscrição para os cursos 

do Pescar. Os resultados dos testes de diferenças de médias entre inscritos 

inicialmente e não encontrados no campo de 2015 (Tabela 5) não encontrou 

diferença estatisticamente significativa nas variáveis disponíveis. Portanto, parece 

que o atrito não descaracterizou a amostra inicial. 
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Tabela 5 – Teste de diferença de médias das variáveis individuais e familiares 

observadas antes do tratamento – grupo inscrito (I) versus grupo não 

encontrado no campo (NE) 

Variáveis  Amostra 
Tratados Controles 

Nº de obs. Médias Nº de obs. Médias 

Homem  
I 212 0,472 392 0,497 

NE 62 0,532 217 0,502 

Idade  
I 150 19,71 375 19,30 

NE 62 19,73 213 19,19 

Estuda  
I 211 0,986 386 0,948 

NE 61 0,984 213 0,944 

Série  
I 191 7,974 365 8,082 

NE 60 7,967 205 8,029 

Trabalha  
I 89 0,045 215 0,037 

NE 31 0,032 117 0,034 

Reside com a mãe  
I 212 0,858 393 0,847 

NE 62 0,774 218 0,839 

Reside com o pai 
I 212 0,425 393 0,468 

NE 62 0,371 218 0,454 

Água encanada  
I 212 0,679 393 0,842 

NE 62 0,645 218 0,849 

Esgoto  
I 212 0,585 393 0,669 

NE 62 0,581 218 0,651 

Renda familiar  
I 168 1.092,69 296 1.258,00 

NE 52 1.041,87 161 1.278,50 

Renda familiar per capita 
I 139 236,64 265 399,33 

NE 39 198,34 142 407,31 
Obs.: em todos os casos, não se rejeitou a hipótese de que as médias dos dois grupos eram estatisticamente 
iguais com 90% de confiança. 

 

5. Análise da qualidade da base obtida no campo 

Além da análise do atrito sofrido no campo, outra análise importante de ser feita é da 

qualidade das informações coletadas no campo de junho e julho de 2015. Para 

investigar a qualidade das informações obtidas no campo, verificamos, para cada 

variável, os seguintes atributos: 

1. O número de observações totais; 

2. O número de observações válidas; 

3. A proporção de observações faltantes (missings);  
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A Tabela 6 apresenta os atributos descritos acima para as variáveis obtidas no 

campo. De forma geral, podemos dizer que foram raros os casos de missings 

incoerentes no banco. Além disso, é possível observar que as proporções de 

missings existentes nas variáveis são coerentes com o fluxo do questionário, em que 

nem todos os 325 responderam a todas as questões. Assim, por exemplo, todos os 

325 entrevistados responderam se frequentam ou não frequentam escola, sendo 

que 132 disseram frequentar e 193 disseram que não frequentam, valores 

compatíveis com o total de missings das variáveis de nível de ensino que frequenta 

atualmente e nível de ensino mais elevado que frequentou. O mesmo ocorre na 

pergunta sobre participação em cursos de qualificação. Todos os entrevistados 

responderam a essa questão, sendo que 137 disseram ter participado. Por fim, 

todos responderam à questão se trabalham ou não atualmente, sendo que 169 

disseram que trabalham, e 156 disseram que não. A maior incidência de missings 

está relacionada a escolaridade paterna e a renda familiar. 

Vale ressaltar também que não existiram missings nas questões relacionadas à 

quantidade de bens e serviços que a pessoa dispõe, perspectiva profissional e 

variáveis socioemocionais do questionário SENNA. 
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Tabela 6 – Proporção de valores faltantes nas variáveis (missings) 

Variáveis  
N° de obs. Proporção 

de missings  
(%) 

Totais 
válidos 

Totais 
válidos 

Ano  325 325 0,00% 

Tratamento  325 325 0,00% 

Unidade  325 325 0,00% 

Sexo  325 325 0,00% 

Idade  325 325 0,00% 

Data de nascimento  325 324 0,03% 

Frequenta escola atualmente  325 325 0,00% 

Nível de ensino que frequenta atualmente  132 132 0,00% 

Nível de ensino mais elevado que 
frequentou  

193 193 0,00% 

Fez ENEM alguma vez  325 325 0,00% 

Participou de algum curso de QP nos 
últimos 4 anos  

325 325 0,00% 

Instituição em que fez o curso de QP  137 137 0,00% 

Duração (em meses) do curso de QP  137 135 1,46% 

Concluiu o curso de QP  137 137 0,00% 

Trabalha atualmente  325 325 0,00% 

Posição ocupada no trabalho atual  169 169 0,00% 

Carteira de trabalho assinada  147 147 0,00% 

Tempo (em meses) nesse trabalho  169 169 0,00% 

Remuneração do trabalho  169 169 0,00% 

Horas trabalhadas (por semana)  169 169 0,00% 

Procurando emprego  156 156 0,00% 

Posição ocupada no último trabalho  156 156 0,00% 

Carteira assinada no último trabalho  87 87 0,00% 

Tempo (em meses) no último trabalho  94 93 1,06% 

Remuneração no último trabalho  94 93 1,06% 

Horas trab. (por semana) no último 
trabalho  

94 94 0,00% 

Escolaridade da mãe  325 321 1,23% 

Escolaridade do pai  325 321 18,15% 

Remuneração da família  325 280 13,84% 

Posição na família  325 307 5,54% 

 

6. Perfil dos alunos do Projeto Pescar 

Nesta seção, será apresentado o perfil do grupo de tratamento usando as 

informações obtidas na pesquisa de campo de junho e julho de 2015. Vale lembrar 

que o grupo de tratamento é composto por participantes que concluíram o curso nos 

anos de 2012 e 2013 das sete unidades que fazem parte da avaliação. Sendo 
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assim, o perfil representa esses ex-alunos cerca de 18 meses (ou 30 meses, para os 

concluintes de 2012) após a conclusão da participação deles no projeto1. 

 

Tabela 7 – Percentuais de tratados e controles por situação escolar e no 

mercado de trabalho por unidade Pescar – 2015 

Unidade  

Estuda e 
trabalha 

Estuda e não 
trabalha 

Não estuda e 
trabalha 

Não estuda e 
não trabalha 

T C T C T C T C 

Alstom  30,4 14,3 17,4 17,9 39,1 32,1 13,0 35,7 

ASAV  11,5 20,8 28,8 40,3 28,8 19,4 30,8 19,4 

CDL  28,6    42,9 100,0 28,6  

Citrosuco  24,4 22,2 2,4 20,0 43,9 33,3 29,3 24,4 

RPR  33,3 25,0 11,1 25,0 44,4 25,0 11,1 25,0 

Sulcatarinense   9,5 66,7  16,7 71,4 16,7 19,0 

Unicred  8,3  8,3 33,3 8,3 33,3 75,0 33,3 

Total  19,3 18,3 17,3 25,7 34,0 32,6 29,3 23,4 

 

A Tabela 7 apresenta os percentuais de tratados e controles divididos em quatro 

grupos de acordo com sua situação quanto a trabalho e estudo. Por meio da tabela, 

observa-se que a maior parte dos tratados se encontram na situação de apenas 

trabalhar (34%), seguido dos que não estudam nem trabalham (29,3%), estudam e 

trabalham (19,3%) e apenas estudam (17,3%). Um ponto interessante nessa tabela 

é que o percentual de controles supera o de tratados somente no grupo dos que 

apenas estudam e que a distribuição dos grupos dentro de cada unidade difere de 

maneira muito significativa2. De qualquer forma, é preocupante que a proporção de 

pessoas que não estudam nem trabalham seja maior no grupo de tratamento do que 

no grupo de controle. 

 

                                            
 

1. Os controles estão descritos também para termos base de comparação. 

2. Vale destacar que nas unidades CDL, RPR, Sulcatarinense e Unicred temos poucas observações, e o peso de uma pessoa 
é bastante grande no percentual. Assim, precisamos considerar os percentuais dessas unidades com bastante cautela. 
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Tabela 8 – Distribuição dos tratados e controles em níveis de ensino (em %) 

 
Fundam. Médio 

Médio 
integrado 

Profissio-
nalizante 

EJA 
Superior a 
distância 

Superior 
presencial 

T C T C T C T C T C T C T C 

Alstom   56,5 57,1 13,0 10,7 8,7     10,7 21,7 21,4 

ASAV 30,8 38,9 59,6 58,3 7,7 1,4   1,9 1,4     

CDL   71,4 5,0         28,6 5,0 

Citrosuco  4,4 61,0 68,9 4,9 2,2 4,9 2,2 2,4    26,8 22,2 

RPR 12,5 25,0 62,5 5,0      
25,0 

 
  

25,0 
 

 

Sulcatar  28,6 83,3 61,9  9,5       16,7  

Unicred  16,7 33,3 75,0 66,7 8,3          

Total  12,8 21,7 62,4 61,1 6,7 4,0 2,7 0,6 1,3 1,1  1,7 14,1 9,7 

 

A Tabela 8 traz a distribuição dos tratados e controles (frequentando ou não a 

escola) em níveis de ensino. De acordo com a tabela, a maior parte dos tratados 

concluíram ou estão cursando o ensino médio (62,4%). Vale destacar que 14,1% dos 

ex-alunos do Pescar estão cursando ensino superior presencial, o que é bastante 

positivo. 

 

Tabela 9 – Percentuais de tratados e controles trabalhando, com carteira 

assinada e tipo de ocupação (em %) 

Unidade 
Trabalha 

Carteira 
assinada 

Empregado 
Conta 

própria 
Estagiário 

T C T C T C T C T C 

Alstom 70 46 85 100 69 69 19 31 13  

ASAV 40 40 90 88 90 69  14 10 17 

CDL 71 100 50 100 40 100 60    

Citrosuco 68 56 93 100 93 72  20 7 8 

RPR 78 50 100 100 100 100     

Sulcatarinense  17 81  100  88 100 12   

Unicred  17 33 100 100 100     100 

Total  53 51 90 96 84 74 9 17 7 9 

 

Por fim, a Tabela 9 apresenta informações dos tratados e controles com relação a 

variáveis do mercado de trabalho. Como se observa, mais da metade dos tratados 

estavam trabalhando no momento da entrevista (53%), sendo que a maior parte 

deles é empregado (84%), e desses, 90% possuem carteira assinada. Outros pontos 

interessantes dessa tabela são que o percentual de trabalhadores na condição de 

empregados com carteira assinada é maior no grupo de controle, assim como o 
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percentual de pessoas que trabalham por conta própria e estagiários. Além disso, as 

unidades Alstom, Citrosuco e RPR chamam atenção, pois o percentual de ex-alunos 

Pescar trabalhando superam significativamente o percentual de pessoas do grupo 

de controle trabalhando. Isso ilustra a heterogeneidade do projeto de acordo com as 

unidades e municípios onde ocorrem e sinaliza para a necessidade de futuramente 

ser realizada uma avaliação de impacto individualizada por unidade. 

7. Análise comparativa dos tratados e controles que 

responderam à pesquisa de campo 

O objetivo do exercício dessa seção é comparar tratados e controles que 

responderam à pesquisa de campo. É importante lembrar que o grupo de tratamento 

é composto por participantes, em 2012 e 2013, das sete unidades que fazem parte 

da avaliação, e o grupo de controle é constituído por pessoas inscritas para os 

cursos nesses mesmos anos e unidades, mas que não foram selecionadas para 

participar do projeto. Assim, vamos analisar quão diferentes esses grupos se 

mostraram na pesquisa de campo de 2015. 

Na Tabela 10 são apresentados os valores médios dos grupos de tratamento e 

controle para as variáveis contínuas coletadas no campo. Existe diferença 

estatisticamente significante entre as médias dos dois grupos na participação em 

cursos de qualificação profissional nos últimos quatro anos (controles fizeram cursos 

com maior duração que os tratados), remuneração do trabalho (maior entre os 

tratados), horas trabalhadas por semana (maior entre os tratados) e tempo no último 

trabalho (maior entre os controles). Um ponto a se destacar é que os tratados são 

cerca de seis meses mais velhos do que os controles. 
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Tabela 10 – Teste de diferença de médias das variáveis (não fixas) individuais e 

familiares – grupo de controles (C) versus grupo de tratados (T) que 

responderam à pesquisa de campo de 2015 

Variáveis Grupos Nº de obs. Médias 

Idade 
C 175 18,766 

T 150 19,240 

Frequenta escola atualmente 
C 175 0,440 

T 150 0,367 

Fez ENEM alguma vez 
C 175 0,303 

T 150 0,387 

Participou de algum curso de QP  
nos últimos 4 anos 

C 175 0,560 

T 150 0,373 

Duração (em meses) do curso de QP 
C 82 11,000 

T 53 10,868 

Trabalha atualmente 
C 175 0,509 

T 150 0,533 

Carteira de trabalho assinada 
C 74 0,959 

T 73 0,904 

Tempo (em meses) nesse trabalho 
C 89 10,494 

T 80 11,913 

Remuneração do trabalho 
C 88 903,16 

T 80 1.040,70 

Horas trabalhadas (por semana) 
C 88 23,92 

T 80 31,00 

Salário por hora 
C 87 18,06 

T 80 15,45 

Carteira assinada no último trabalho 
C 42 0,833 

T 45 0,867 

Tempo (em meses) no último trabalho 
C 46 8,87 

T 47 6,00 

Remuneração no último trabalho 
C 46 784,52 

T 47 831,68 

Horas trabalhadas (por semana) no último 
trabalho 

C 46 20,67 

T 48 21,40 

Salário por hora no último trabalho 
C 46 19,75 

T 47 20,35 

Remuneração da família 
C 149 2.040,67 

T 131 2.028,08 

Número de pessoas na família 
C 174 4,46 

T 150 4,48 

Renda familiar per capita 
C 149 547,77 

T 131 552,79 
Obs.: realce de azul – As médias não são iguais com até 90% de confiança. 
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Tabela 11 – Teste da distribuição das variáveis (categóricas) individuais e 

familiares – grupo de controles (C) versus grupo de tratados (T) que 

responderam à pesquisa de campo de 2015 

Variáveis  
p-valor 
(exato) 

Nível de ensino que frequenta atualmente. 0,274 

Nível de ensino mais elevado que frequentou. 0,968 

Escolaridade da mãe. 1,000 

Escolaridade do pai. 0,719 

Posição da família. 1,000 

Faltam-me oportunidades para mostrar meu valor, pois tenho poucos contatos 
pessoais com pessoas que poderiam me ajudar profissionalmente.  

0,923 

Faltam-me oportunidades, pois empresas discriminam pessoas com minhas 
características (sexo, cor, religião, etc.).  

0,346 

Não tenho dificuldades em minha carreira profissional. As oportunidades 
aparecem para todos.  

0,504 

Faltam-me oportunidades porque empresas discriminam pessoas que moram 
no meu bairro.  

0,247 

Faltam-me oportunidades porque sinto que não aprendi o tanto quanto deveria 
na escola.  

0,705 

Não tenho dificuldades em minha carreira profissional porque as portas se 
abrem para aqueles que se esforçam.  

0,557 

Trabalho não é tudo na vida. Não estou disposto a abrir mão das outras coisas 
da minha vida em nome do trabalho.  

0,341 

Tenho envolvimento com drogas/álcool e isso dificulta minha carreira 
profissional.  

1,000 

Sinto que não tenho qualificação suficiente para enfrentar o mercado de 
trabalho. 

0,733 

Estudar com dedicação. 0,534 

Trabalhar duro, ser persistente. 1,000 

Ter nascido em uma família com dinheiro. 0,925 

Ter nascido em uma família educada. 0,923 

Ter sido criado em convívio com o pai e a mãe. 0,998 

Ter sorte. 0,095 

Ser inteligente. 0,997 

Ter boa aparência. 0,912 

Ter bons contatos e relacionamentos, conhecer as pessoas certas. 0,357 

Ser esperto e aproveitar as oportunidades. 1,000 

Ter fé, rezar, dedicar-se à religião. 0,534 
Obs.: realce de azul – As distribuições dos grupos não são iguais com até 90% de confiança. 

 

No mesmo sentido, a Tabela 11 apresenta o p-valor exato do teste de diferença de 

distribuição de Kolmorogov-Smirnov. A ideia desse teste é semelhante à do teste de 

médias, no entanto, em vez de testar a média dos grupos, ele testa a distribuição 

das respostas das variáveis categóricas nos dois grupos. Conforme observamos na 

Tabela 11, existe diferença na distribuição apenas da questão “é preciso ter sorte 
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para se dar bem na vida”, sendo que as respostas favoráveis a esse quesito 

ocorrem mais frequentemente entre os indivíduos do grupo de controle. 

8. Cursos de qualificação profissional 

Esta seção do relatório se destinará a analisar informações sobre a participação dos 

indivíduos dos grupos de tratamento e controle em cursos de qualificação 

profissional (exceto o próprio Pescar) nos últimos quatro anos, ou seja, de 2012 a 

2015. Essa análise é de extrema importância dado que o grupo de controle 

representa o grupo tratado na ausência do tratamento (contrafactual). Sendo assim, 

por hipótese, os tratados teriam resultados iguais aos do controle, caso não 

tivessem participado do tratamento. Ou seja, as diferenças observadas entre os dois 

grupos no momento da avaliação, por hipótese, são devidas à participação no 

tratamento. No entanto, é muito provável que as pessoas do grupo de controle 

tenham participado de outros cursos de qualificação profissional. Isso nos leva à 

necessidade de investigar esses cursos de qualificação para analisar 

adequadamente o eventual impacto do Projeto Pescar: em relação a que alternativa 

estamos avaliando esse efeito? Nesse sentido, a pesquisa de campo de 2015 

coletou informações sobre participação em cursos de qualificação profissional. 

Seguem as primeiras duas questões do questionário que trataram do tema; logo na 

sequência delas, foram feitas mais cinco questões a respeito do curso que o 

indivíduo disse ter feito ou estar fazendo (referentes à duração, periodicidade e área 

do curso). 
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Analisando a Tabela 12 observamos que 47,42% (83) dos controles e 35,33% (53) 

dos tratados entrevistados no campo disseram ter feito ou estar fazendo algum 

curso de qualificação profissional (exceto Pescar) nos últimos 4 anos3 (ou seja, 

resposta positiva para a questão 47). 

 

Tabela 12 – Número de participações em cursos de QP nos últimos 4 anos 

Número de cursos 
de QP 

Controle Tratamento Total 

1 67 44 111 

2 13 8 21 

3 2 1 3 

4 1 0 1 

Total 83 53 136 

 

Além do número de participações em cursos de QP nos últimos quatro anos, outra 

informação importante diz respeito ao momento em que esse curso foi feito, ou seja, 

se esse curso foi feito antes, concomitante ou depois do curso do Pescar. Nesse 

caso, a Tabela 13 apresenta essas informações. 

                                            
 

3. Um controle respondeu já ter participado de um curso de qualificação profissional nos últimos 4 anos, mas não respondeu 
em qual ano foi, nesse caso, ele não está inserido na Tabela 9, dado que ela foi criada com base na resposta da questão 48, 
ou seja, nos anos em que a pessoa disse ter feito o(s) curso(s) de QP. 
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Tabela 13 – Momento em que tratados e controles participaram de cursos  

de QP 

 Controles Tratados Total 

Fez curso de QP antes  11 12 23 

Fez curso de QP no mesmo ano  30 12 42 

Fez curso de QP depois  51 35 86 

 

Na Tabela 13, observamos que 11 controles e 12 tratados disseram ter cursado 

algum curso de QP antes do ano de sua inscrição para participar do Pescar. Trinta 

controles e 12 tratados disseram ter cursado algum curso de QP no mesmo ano de 

inscrição para participar do Pescar, e 51 controles e 35 tratados disseram ter 

cursado algum curso de QP depois do ano de inscrição para participar do Pescar. 

Vale ressaltar que a separação pelo momento em que fez o curso é feita 

independentemente de a pessoa também ter feito cursos de QP em outros 

momentos. Por exemplo, o fato de uma pessoa ter feito curso de QP em algum ano 

antes da sua inscrição para o Pescar não significa que ela também não tenha feito 

cursos de QP no mesmo ano ou depois. Também, pessoas que fizeram algum curso 

de QP no mesmo ano de sua inscrição para o Pescar também podem ter feito outro 

curso de QP antes e/ou depois do Pescar, e isso vale para o grupo que fez curso de 

QP depois do Pescar. Dessa forma, acontece de um mesmo indivíduo pertencer a 

mais de um grupo da Tabela 13. 

Nesse sentido, a Tabela 14 apresenta o número de pessoas que fizeram curso de 

qualificação em cada momento relativamente a sua inscrição no Pescar. 

 

Tabela 14 – Momento em que tratados e controles participaram de cursos  

de QP 

Fez curso de  
QP antes 

Fez curso de  
QP no mesmo ano 

Fez curso de  
QP depois 

Total 

Não Não Não 189 

Não Não Sim 74 

Não Sim Não 28 

Sim Não Não 20 

Não Sim Sim 11 

Sim Sim Não 2 
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Sim Sim Sim 1 

Sim Não Sim 0 

 

Por exemplo, há 20 pessoas que realizaram curso de QP somente antes da sua 

inscrição no Pescar; duas fizeram antes e durante o ano em que se inscreveu no 

Pescar; e uma fez antes, durante e depois. Vale destacar que 74 pessoas fizeram 

curso de qualificação após o ano de inscrição no Projeto Pescar. Essa riqueza de 

experiências será considerada na avaliação de impacto apresentada na próxima 

seção do relatório. 

A Tabela 15 apresenta a duração média, mínima e máxima (em meses) dos cursos 

de QP separados entre tratados e controles e por momento da sua realização. 

 

Tabela 15 – Duração dos cursos de QP separada por momento e grupo 

Momento Grupos 
Nº de 
obs. 

Duração (em meses) 

Média Mínima Máxima 

Fez curso de QP antes  
C 11 7,9 3 18 

T 12 14,6 3 36 

Fez curso de QP no mesmo 
ano  

C 29 9,2 2 24 

T 12 9,1 2 36 

Fez curso de QP depois  
C 50 12,2 1 48 

T 35 11,2 1 36 

 

Um fato que chama atenção com relação à questão do tempo de duração do curso é 

o fato de essa pergunta estar vinculada à questão 44 do questionário do campo,  

a qual pede para citar cursos de qualificação com certificado, mas não com diploma. 

No entanto, observamos na Tabela 15 que as pessoas responderam ter feito curso 

de QP com duração superior a 12 meses, o que provavelmente os enquadre em 

cursos de formação escolar, como cursos técnicos ou de nível superior. 

Dado isso, a Tabela 16 apresenta as instituições dos cursos de QP que tiveram 

duração superior a 12 meses separadas nos três momentos (antes, durante ou 

depois do Pescar). Muitos cursos de duração maior realmente são cursos técnicos 

profissionalizantes, como os cursos das ETECs, SENAC e SENAI, e há diversidade 

em termos de instituições frequentadas. 
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Tabela 16 – Instituições dos cursos de QP com duração superior a 12 meses 

separadas por momento 

Fez curso de QP antes 

Instituição de Ensino Duração (meses) 

ETEC - Escola Técnica Silvyo de Mattos Carvalho 18 

SENAC  18 

Não sabe/Não lembra  24 

Escola New Point  24 

Associação da Liga de Amparo aos Necessitados  24 

Star Training Center Formação Profissional  36 

Fez curso de QP no mesmo ano 

Instituição de Ensino  Duração (meses) 

SENAC  18 

SENAI  18 

CEP - Centro de Educação Profissional  18 

ETEC - Escola Técnica Silvyo de Mattos Carvalho  18 

SENAI 24 

AAMAI - Associação de Apoio ao Menor Aprendiz  24 

Star Training Center Formação Profissional  36 

Fez curso de QP depois 

Instituição de Ensino  Duração (meses) 

Star Training Center Formação Profissional  13 

Escola de Educação Profissional São Jorge  14 

CIEE - Centro de Integração Empresa  17 

Fundação Pão dos Pobres  18 

Instituto Educacional Livre Ofício - Polo UNINTER  18 

FUPAC - Fundação Antônio Carlos  18 

Instituto Educacional Livre Ofício - Polo UNINTER  18 

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza  18 

ETEC - Escola Técnica Silvyo de Mattos Carvalho  18 

Projovem Adolescente  18 

ETEC - Escola Técnica Silvyo de Mattos Carvalho  18 

Colégio de Itajubá  18 

CEP - Centro de Educação Profissional  18 

IFSC - Instituto Federal de Santa Catarina 18 

Make Soluções  18 

Escola Real Life  24 

Fundação Pão dos Pobres  24 

MicroPro Qualificação Profissional  24 

SENAI 24 

MICROCAMP Tecnologia  24 

MicroPro Qualificação Profissional  24 

Top Cursos Brasil  24 

Escola Técnica Geração  25 

SENAC  30 

Escola Técnica Pró-Saúde  30 

Star Training Center Formação Profissional  36 

ETEC - Escola Técnica Silvyo de Mattos Carvalho  48 
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9. Análise de Impacto 

Como destacamos anteriormente, o Projeto Pescar busca o desenvolvimento 

pessoal, cidadania e qualificação profissional dos jovens atendidos. Dado isso, parte 

dos indicadores de resultados a serem utilizados estão ligados à empregabilidade, 

salário e permanência escolar, os quais são apresentados na Subseção 9.1. No 

entanto, como o projeto envolve uma dimensão de habilidades e atitudes, 

claramente há uma dimensão socioemocional que deve ser contemplada nos 

indicadores de resultado apresentados na Subseção 9.2. 

A mensuração dos efeitos do Projeto Pescar sobre as variáveis de interesse  

refere-se às mudanças dessas variáveis determinadas pela participação no projeto. 

Para medir o impacto da participação no Projeto Pescar sobre as variáveis de 

interesse, o ideal seria comparar as variáveis de interesse de uma mesma pessoa 

na situação de participar e não participar do Projeto Pescar. Entretanto, como isso 

não é possível, vamos comparar os jovens que participaram (se inscreveram, foram 

aceitos e concluíram o curso) (grupo de tratamento) com jovens que se inscreveram, 

mas não foram selecionados para o projeto (grupo de controle). 

Apesar de o projeto ocorrer em diversas empresas espalhadas pelo Brasil e 

abranger faixas etárias distintas (as perspectivas de um jovem de 16 anos ao 

ingressar no curso podem ser bastante distintas das de um jovem de 19 anos),  

a ideia é avaliar o impacto médio do projeto como um todo, sem desagregação  

da avaliação de impacto por empresa, idade ou estado, devido a questões de 

tamanho amostral. 

Cabe ressaltar que o fato da seleção e armazenamento das fichas de inscrição 

serem descentralizados impossibilitou o acesso a muitas das fichas de inscrição e, 

além disso, a não homogeneidade das fichas de inscrição fez com que as variáveis 

possíveis de serem utilizadas como controle fossem poucas. Assim, foram utilizadas 

como variáveis explicativas algumas variáveis informadas nas fichas de inscrição e 

algumas informadas na pesquisa de campo, mas que são praticamente fixas no 

tempo, por exemplo, escolaridade da mãe, conforme segue na Tabela 17. Cabe 

destacar que controlamos para os homens que realizaram serviço militar, pois é 

sabido que nessa faixa etária a convocação para o serviço militar diminui as chances 

de emprego dos jovens. 
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Tabela 17 – Variáveis explicativas utilizadas nos modelos 

Variáveis explicativas 

Fez curso de qualificação antes do Pescar  

Renda familiar per capita na inscrição  

Série  

Homem que prestou serviço militar  

Mulher  

Idade  

Posição de filho na família  

Escolaridade da mãe  

Dummy de ano (2012 ou 2013)  

Dummy de Unidade Pescar  

 

Assim, a estimação do impacto do Pescar sobre as variáveis de interesse exige que 

se comparem jovens cujas características que determinam a participação no projeto 

sejam semelhantes, o que seria equivalente a simular uma seleção aleatória. Vamos 

utilizar como estratégias metodológicas o estimador de mínimos quadrados 

ordinários (MQO) e o método de propensity score matching (PSM). Basicamente,  

o que queremos é encontrar jovens que não participaram do Pescar e que sejam 

semelhantes quanto às características observáveis aos jovens que participaram. 

Nesse caso, considera-se que a seleção para o projeto é determinada por um 

conjunto de variáveis observáveis, de modo que, ao se comparar o grupo tratado 

com o grupo de controle bastante semelhante quanto às variáveis observáveis,  

a única diferença potencial entre eles é a participação no Projeto Pescar. Essa 

estratégia se justifica pelo fato de que a seleção dos participantes no Pescar não  

é aleatória. 

9.1. Indicadores relativos à empregabilidade e escolaridade 

Conforme previsto no desenho da avaliação, os indicadores de impacto de 

empregabilidade e de escolaridade são apresentados na Tabela 18. 
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Tabela 18 – Indicadores de impacto de interesse: empregabilidade e 

escolaridade 

Impactos potenciais 
sobre:  

Indicadores de impacto  

Curso de Qualificação 
Profissional  

Y1 = fez curso QP em ano posterior ao Pescar  
(1 = sim; 0 = não) 

Empregabilidade  

Y1 = ocupado (1 = sim; 0 = não) 
Y2 = posse de carteira de trabalho (1 = sim; 0= não) 
Y3 = salário recebido (em reais de 2014) 
Y4 = tempo no emprego (em meses) 
Y5 = autônomo 

Escolaridade  

Y1 = frequenta escola (1 = sim; 0 = não) 
Y2 = concluiu o ensino fundamental (1 = sim; 0 = não) 
Y3 = concluiu o ensino médio (1 = sim; 0 = não) 
Y4 = Prestou o ENEM (1 = sim; 0 = não) 
Y5 = frequenta ensino superior (1 = sim; 0 = não) 
Y6 = fez curso de QP depois do Pescar (1 = sim; 0 = não) 

 

Conforme observamos na seção anterior, não é pequeno o número de pessoas que 

fizeram cursos de QP ao longo dos últimos quatro anos. Assim, para filtrar os efeitos 

desses outros cursos de QP dos nossos resultados e obtermos o efeito do Projeto 

Pescar sobre os indicadores de interesse é necessário considerarmos essa 

informação em nossos modelos. Nesse caso, em todas as estimações 

consideraremos a variável dummy de ter feito (ou não) curso de qualificação 

profissional antes do Pescar como um dos controles4. Já a variável dummy de ter 

feito curso de qualificação profissional depois do Pescar será uma das variáveis 

dependentes, uma vez que ter feito o Pescar pode afetar a probabilidade de realizar 

outro curso posteriormente. Por sua vez, a variável dummy de ter feito curso de 

qualificação durante o mesmo ano em que se inscreveu (ou cursou) no Pescar será 

usada para dividirmos nossa amostra em subgrupos. Assim, será mensurado o 

impacto do Projeto Pescar em cada um desses subgrupos, como segue abaixo: 

 Tratamento Limpo (TL) x Controle Limpo (CL): iremos comparar pessoas do 

grupo de tratamento que não fizeram nenhum curso além do Pescar no 

mesmo ano com pessoas do grupo de controle que também não fizeram outro 

                                            
 

4. De fato, em alguns modelos estimados, essa variável se mostrou significativa. O fato de ter feito curso antes do Pescar 
aumentou a probabilidade de trabalhar com carteira assinada e a remuneração do trabalho, bem como diminuiu a 
probabilidade de ter feito curso de qualificação depois. 
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curso de QP no mesmo ano. Essa estratégia permite capturar o efeito do 

Pescar relativamente à alternativa de não ter feito nenhum outro curso. 

 Tratamento Sujo (TS) x Controle Limpo (CL): iremos comparar pessoas que 

fizeram o Pescar e podem ter feito outro curso de QP no mesmo período com 

pessoas do grupo de controle que não fizeram nenhum outro curso de QP no 

mesmo período do Pescar. Essa estratégia permite estimar o efeito do 

Pescar, potencialmente “misturado” com o efeito de outros cursos contra as 

pessoas do grupo de controle que não fizeram nenhum outro curso. 

 Tratamento Limpo (TL) x Controle Sujo (CS): iremos comparar pessoas do 

grupo de tratamento que só fizeram o Pescar com pessoas do grupo de 

controle que podem ou não ter feito outro curso de QP no mesmo período do 

Pescar. Essa estratégia permite capturar o impacto do Pescar relativamente a 

uma situação potencial que mistura pessoas do grupo de controle que fizeram 

e que não fizeram outro curso de QP. 

 Tratamento Sujo (TS) x Controle Sujo (CS): iremos comparar pessoas do 

grupo de tratamento que podem ou não ter feito outros cursos de QP no 

mesmo ano do Pescar com pessoas do grupo de controle que também 

podem ou não ter feito outro curso no mesmo período do Pescar. 

A Tabela 19 apresenta o tamanho dos grupos nas diferentes análises. Os grupos 

sujos possuem exatamente o mesmo tamanho de amostra dos grupos de tratamento 

e controle originais. Os grupos limpos excluem quem fez algum outro curso no 

mesmo ano do Pescar. Assim, excluímos 12 tratamentos e 29 controles nesse caso. 

 

Tabela 19 – Tamanho dos Grupos 

Grupo Tamanho 

Controle Sujo 175 

Tratamento Sujo 150 

Controle Limpo 146 

Tratamento Limpo 138 
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Os resultados desses quatro grupos de análise para as variáveis de interesse são 

apresentados nas Tabelas 16 e 17. A Tabela 20 apresenta os coeficientes que 

medem o efeito médio do tratamento nas variáveis de interesse usando o modelo  

de MQO. Conforme observa-se, o tratamento mostrou-se significante em poucas 

variáveis de interesse e com resultados semelhantes para as quatro análises 

realizadas. O Projeto Pescar possui efeito positivo (de 9 a 12 pontos percentuais, 

dependendo do grupo analisado) na probabilidade de a pessoa prestar ENEM.  

O fato de estar cursando o Pescar reduz de 9 a 12 pontos percentuais (dependendo 

do grupo analisado) a probabilidade de fazer outro curso de qualificação em período 

posterior. Por sua vez, diminui em cerca de 11 pontos percentuais a probabilidade de 

o indivíduo estar trabalhando como autônomo.  

Por fim, em termos de renumeração do trabalho, parece haver efeito positivo do 

Pescar quando comparado com controles que fizeram outro curso no mesmo ano do 

Pescar. Curiosamente, esse efeito é não significativo se compararmos com controles 

que não fizeram nenhum outro curso no mesmo período do Pescar. 

 

Tabela 20 – Impacto do Projeto Pescar sobre diversas variáveis de interesse – MQO 

Variável de interesse TL x CL TS x CL TL x CS TS x CS 

Completou EF  
Coef. 0,06 0,06 0,10 0,08 

Nº de 
obs. 

134 140 139 145 

Completou EM  

Coef. 0,02 0,02 0,04 0,04 

Nº de 
obs. 

279 291 309 321 

Prestou ENEM  
Coef. 0,12** 0,12** 0,09* 0,09* 

Nº de 
obs. 

279 291 309 321 

Estudando  

Coef. -0,04 -0,04 -0,05 -0,05 

Nº de 
obs. 

279 291 309 321 

Cursando ensino superior  
Coef. -0,05 -0,05 -0,01 -0,01 

Nº de 
obs. 

76,00 79,00 85,00 88,00 

Fez curso de QP depois  

Coef. -0,12** -0,11* -0,11** -0,10* 

Nº de 
obs. 

279 291 309 321 

Trabalha atualmente  
Coef. 0,02 0,02 0,06 0,06 

Nº de 
obs. 

279 291 309 321 

Possui carteira Assinada  
Coef. -0,06 -0,06 -0,05 -0,04 

Nº de 
obs. 

125 133 136 144 
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Remuneração do trabalho  
Coef. 65,48 63,36 86,95* 83,99* 

Nº de 
obs. 

143 151 156 164 

Tempo no trabalho  
Coef. -0,35 0,45 0,80 1,43 

Nº de 
obs. 

145 153 158 166 

Autônomo  

Coef. -0,12* -0,12** -0,09* -0,10* 

Nº de 
obs. 

145 153 158 166 

Obs.: ***significante a 1%, **significante a 5%, *significante a 10%. 

Tabela 21 – Impacto do Projeto Pescar sobre diversas variáveis de interesse 

PSM (kernel) 

Variável de interesse  TL x CL TS x CL TL x CS TS x CS 

Completou EF  

Impacto 0,1009 0,0788 0,1216 0,1221 

Est_t 1,1845 0,9486 1,3661 1,4144 

Nº de obs. 152 157 169 175 

Completou EM  

Impacto 0,0313 0,0311 0,0374 0,0099 

Est_t 0,4230 0,4610 0,5830 0,1543 

Nº de obs. 275 281 304 313 

Prestou ENEM  

Impacto 0,1463* 0,1223* 0,0831 0,0575 

Est_t 1,9457 1,7777 1,2255 0,8536 

Nº de obs. 275 281 304 313 

Estudando  

Impacto -0,0850 -0,0278 -0,067 -0,0340 

Est_t -0,8623 -0,2853 -0,7140 -0,3837 

Nº de obs. 133 142 156 164 

Cursando ensino superior  

Impacto -0,0539 -0,0539 -0,0539 -0,0308 

Est_t -0,6704 -0,6704 -0,6704 -0,4174 

Nº de obs. 65 65 65 75 

Fez curso de QP depois  

Impacto -0,1901*** -0,1964*** -0,1504** -0,1570** 

Est_t -2,6547 -2,8958 -2,5137 -2,5419 

Nº de obs. 269 278 300 312 

Trabalha atualmente  

Impacto -0,0258 -0,0261 0,0242 0,0487 

Est_t -0,3051 -0,3102 0,3534 0,7200 

Nº de obs. 277 289 307 320 

Possui carteira assinada  

Impacto -0,0414 -0,0410 -0,0318 -0,0210 

Est_t -0,7441 -0,7830 -0,6234 -0,4418 

Nº de obs. 115 123 134 142 

Remuneração do trabalho  

Impacto 39,3169 17,6736 156,1556* 139,6189 

Est_t 0,6952 0,3100 1,8575 1,7948 

Nº de obs. 131 140 154 162 

Tempo no trabalho  

Impacto -1,0685 -0,6251 1,2652 2,0411 

Est_t -0,6386 -0,3740 0,7587 1,2911 

Nº de obs. 133 142 156 164 

Autônomo  

Impacto -0,1031 -0,0821 -0,0631 -0,0750 

Est_t -1,4470 -1,1486 -0,9137 -1,1646 

Nº de obs. 133 142 156 164 
Obs.: ***Significante a 1%, **significante a 5%, *significante a 10%. 
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A Tabela 21 apresenta o impacto do tratamento sobre as variáveis de interesse, 

usando o modelo de PSM, com pareamento feito por kernel matching. 

Conforme podemos observar, o tratamento mostrou-se significante em menos 

variáveis que no caso do MQO. Com relação ao impacto do Pescar sobre a 

probabilidade de fazer outro curso de QP depois do Pescar, esse efeito foi negativo 

e significativo em todas as especificações. O efeito do tratamento foi positivo e 

significativo para a chance de a pessoa prestar o ENEM apenas quando a 

comparação foi com o grupo de controle limpo. Isso sugere que participar de curso 

de qualificação profissional (não necessariamente o Pescar) aumenta a chance de 

prestar ENEM . Por fim, encontra-se efeito positivo sobre a renumeração no trabalho 

na especificação que compara o tratamento limpo com o controle sujo. 

Esses mesmos resultados, no entanto, não se mostraram robustos a utilização de 

outro método de pareamento (nearest neighbor, disponível na Tabela A1 do Anexo). 

Isso sugere que se tenha cautela na interpretação desses impactos que indicam um 

verdadeiro impacto causal do projeto. 

Cabe ressaltar que esses resultados podem estar sendo influenciados pela 

estratégia de investigação aqui empregada e por questões amostrais. É possível que 

para alguma unidade específica o Pescar tenha impactos mais robustos do que os 

aqui encontrados, mas no desenho amostral possível nessa pesquisa, não é 

possível investigar tal questão. 

9.2. Indicadores Socioemocionais 

Conforme previsto no desenho da avaliação, para estimação de impacto 

socioemocional foi utilizada a segunda versão do instrumento SENNA (Social and 

Emotional or Non-cognitive Nationwide Assessment), um teste de avaliação de 

traços da personalidade, desenvolvido pelo Instituto Ayrton Senna. 

A ideia era, a partir do instrumento SENNA, identificar seis atributos emocionais 

como indicadores de impacto socioemocionais do Projeto Pescar, o que pode ser 

visto na Tabela 18. 
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Tabela 22 – Dimensões socioemocionais – Pescar e SENNA 

Projeto Pescar SENNA 

Autoestima Estabilidade emocional 

Trabalhar em equipe Amabilidade 

Capacidade de enfrentar incertezas Abertura ao novo 

Vontade de trabalhar 
(trabalho como forma de realização) 

Conscenciosidade* 
Lócus de controle 

*Ver SCHMIT, Mark J.; GUION, Robert M. Development of an Instrument to Identify Personality – Related 
Position Requirements Patrick H. Raymark The Ohio State University – Newark, 2010. 

 

Inicialmente, cabe reportar algumas estatísticas relativas à qualidade da aplicação 

da pesquisa de campo socioemocional. O Alfa de Cronbach se mostrou acima do 

valor mínimo recomendável em todos as dimensões da escala, conforme pode ser 

visto na tabela a seguir: 

 

Tabela 23 – Valores do Alfa de Cronbach – SENNA 

Dimensão Coeficiente 

Amabilidade  0,77 

Amabilidade recod. por Amabalidade  0,82 

Conscienciosidade  0,86 

Conscienciosidade. recod. Conscienc.  0,83 

Estabilidade Emocional  0,77 

Estab. Emocional recod. Estab. Emoc.  0,88 

Extroversão  0,81 

Abertura  0,70 

Lócus de Controle Externo  0,83 

 

 

Uma vez que existe consistência interna nas estimativas socioemocionais dentro das 

dimensões avaliadas pelo SENNA, passamos a apresentar o impacto do Pescar nas 

variáveis socioemocionais. Os resultados estão nas Tabelas 24 e 25. 

 

Tabela 24 – Impacto do Projeto Pescar sobre variáveis socioemocionais – MQO 

Variável de interesse  TL x CL TS x CL TL x CS TS x CS 

Amabilidade  0,04 0,04 0,05 0,04 

Amabilidade recod. por Amabalidade  0,05 0,04 0,04 0,04 

Conscienciosidade  0,00 0,00 0,01 0,02 
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Conscienciosidade. recod. por Conscienc.  0,11 0,11 0,11 0,13 

Extroversão  0,08 0,08 0,09 0,08 

Estabilidade Emocional  -0,04 -0,04 -0,03 -0,02 

Estab. Emocional recod. por Estab. Emoc.  -0,03 -0,03 -0,02 -0,02 

Locus de Controle  0,03 0,03 0,01 0,00 

Abertura  0,03 0,03 0,03 0,02 
Obs.: ***significante a 1%, **significante a 5%, *significante a 10%. 

 

Na estimação dos modelos por MQO, em nenhum caso os modelos foram 

estatisticamente significativos, indicando que o Projeto Pescar não teve impacto 

nessas dimensões socioemocionais. Na Tabela 20, realizamos a análise para o 

procedimento de pareamento, tanto por Kernel como por Nearest Neighbor.  

Em ambos os casos, muito poucos coeficientes foram significativos, sendo que  

em nenhum dos casos os resultados foram significativos em ambos os métodos. 

Isso indica a falta de robustez de eventual impacto socioemocional do Pescar,  

o que sugere extrema cautela para se afirmar que existe resultado socioemocional 

do projeto medido nessas dimensões. 

 

Tabela 25 – Impacto do Projeto Pescar sobre variáveis socioemocionais PSM 

(kernel) e PSM (Nearest Neighbor) 

Variável de interesse  
TL x CL TS x CL TL x CS TS x CS 

Impacto est_t Impacto est_t Impacto est_t Impacto est_t 

Kernel Matching          

Amabilidade  0,073 0,97 0,073 1,06 0,066 1,04 0,063 0,99 

Amabilidade recod. 
Amab.  

0,020 0,15 0,040 0,34 0,013 0,12 0,058 0,54 

Conscienciosidade  0,174** 2,14 0,140* 1,89 0,030 0,42 0,025 0,36 

Conscienc. recod. 
Conscienc.  

0,249** 2,24 0,224** 2,22 0,099 1,05 0,118 1,26 

Extroversão  0,105 1,34 0,091 1,27 0,115* 1,68 0,110 1,62 

Estabilidade 
Emocional  

0,116 1,20 0,083 0,93 0,013 0,15 0,025 0,29 

Est. Em. rec. Est. 
Em.  

0,199 1,49 0,146 1,19 0,049 0,42 0,061 0,52 

Lócus de Controle  -0,060 -0,84 -0,038 -0,59 -0,042 -0,68 -0,051 -0,83 

Abertura  0,094 1,09 0,113 1,44 0,015 0,19 0,009 0,11 

         

 TL x CL TS x CL TL x CS TS x CS 

Nearest Neighbor Matching       

Amabilidade  0,049 0,69 0,116 1,66 0,025 0,37 0,02 0,27 

Amabilidade recod. 
Amab.  

0,083 0,74 0,174 1,47 0,004 0,03 -0,08 -0,83 
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Conscienciosidade  0,010 0,13 0,039 0,51 -0,056 -0,80 -0,01 -0,14 

Conscienc. recod. 
Conscienc.  

0,106 1,03 0,144 1,41 0,025 0,25 0,07 0,76 

Extroversão  0,081 1,06 0,114 1,55 0,110 1,63 0,08 1,29 

Estabilidade 
Emocional  

-0,066 -0,72 0,016 0,17 -0,161* -1,84 -0,04 -0,45 

Est. Em. rec. Est. 
Em.  

-0,055 -0,43 0,065 0,52 -0,216* -1,72 -0,06 -0,54 

Lócus de Controle  0,046  0,72  0,026  0,41  0,029  0,52  0,05  0,90  

Abertura  -0,023  -0,28  0,000  0,00  -0,024  -0,31  0,02  0,28  
Obs.: ***significante a 1%, **significante a 5%, *significante a 10%. 

 

10. Uma análise do equilíbrio financeiro do projeto 

O objetivo desta seção é apresentar estimativas a respeito do equilíbrio financeiro  

do projeto. As estimativas na seção anterior não apresentaram indícios consistentes 

de impacto do programa ou, dito de outra forma, não apresentaram resultados de 

impacto que fossem robustos às diversas especificações. Por essa razão, para 

ilustrarmos o equilíbrio financeiro do Projeto Pescar, fizemos um exercício de 

simulação. 

O exercício de simulação estima diferentes cenários de retorno econômico do 

Projeto Pescar. Para construir os diferentes cenários de retorno econômico 

precisamos de medidas de benefícios e de custos do projeto. Os custos são 

conhecidos. Em razão do exposto no parágrafo anterior, os benefícios serão 

simulados. Sendo assim, em nossos exercícios, buscamos estimar qual seria  

a Taxa Interna de Retorno (TIR) do projeto para valores diferentes e hipotéticos  

de magnitude e duração do benefício do projeto. 

Benefícios 

Admitiremos que o “salário” dos indivíduos que passam pelo Pescar seja a variável-

chave para medir o benefício do projeto. Iremos admitir que os alunos que passam 

pelo Pescar têm, em média, salários R$ 50,00/mês maiores comparativamente à 

situação em que eles não tivessem passado pelo Pescar. Trabalharemos também 
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com os valores de R$ 80,00, R$ 100,00, R$ 125,00, R$ 150,00 e R$ 175,005. Com 

relação à duração do benefício do projeto, admitiremos que o mesmo permaneça 

por 3, 5 e 10 anos na vida dos indivíduos. Para transformar os valores em dados 

anuais, multiplicaremos por 12. Também multiplicaremos esse valor pelo total de 

indivíduos que passaram pelo Pescar. 

Custos 

A Tabela 26 apresenta o custo total anual do Projeto Pescar por unidade, o número 

de alunos por unidade e o custo total anual por aluno. Nesses custos são 

considerados todos os custos para as unidades funcionarem, incluindo custos de 

material, salário, benefícios e encargos dos educadores, aluguel da sala, etc. 

 

Tabela 26 – Custo total anual do Projeto Pescar 

Cidade Unidade Ano 
Custo total 
anual (R$) 

Total de 
jovens 

Custo por 
jovem 

Porto Alegre 

ASAV 
2012 362.365,90 38 9.535,94 

2013 384.661,00 39 9.863,10 

CDL 2012 109.481,67 13 8.421,67 

Unicred 2012 79.844,44 17 4.696,73 

Rio Grande Refinaria 2012 166.181,81 15 11.078,79 

Itajubá Alstom 
2012 65.000,00 14 4.642,86 

2013 60.041,26 14 4.288,66 

Matão Citrosuco 
2012 118.225,00 24 4.926,04 

2013 130.246,72 25 5.209,87 
Biguaçu Sulcatarinense 2013 82.636,00 28 2.951,29 

Total 1.558.683,80 227 6.866,45 

 

Cenários simulados de retorno econômico 

Com base nas diferentes estimativas para a magnitude e duração do benefício, 

construímos as tabelas abaixo que mostram o fluxo simulado de benefícios (Tabela 

27) e TIR (Tabela 28) nos diferentes cenários. 

                                            
 

5. Na análise de impacto da Seção 9.1 encontramos um impacto positivo e significativo do tratamento sobre a remuneração do 
trabalho em alguns subgrupos da amostra. No modelo de MQO encontramos impactos de R$ 86,95 e R$ 83,99, e no modelo 
de PSM encontramos R$ 156,15. Por essa razão, os valores acima foram escolhidos.   
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O exercício foi simulado trabalhando-se com o custo total do projeto, considerando 

todas as unidades analisadas (R$ 1.558.683,80). Por essa razão, a saída no tempo 

0 do fluxo abaixo sempre corresponde a esse valor. Para o cálculo do benefício, 

multiplicamos o valor do benefício hipotético por 227 (total de tratados, considerando 

todas as unidades Pescar analisadas) e por 12, para termos o benefício anual.  

Por exemplo, no caso de o benefício ser de R$ 50,00/mês, isso significaria benefício 

anual de: R$ 50 x 12 x 227 = R$ 136.200,00. Calculamos a TIR, admitindo que esse 

benefício permaneça com o indivíduo por três, cinco e até dez anos. Os resultados 

são apresentados na Tabela 28. 
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Tabela 27 – Fluxo simulado de benefícios do Projeto Pescar 

T R$ 50/mês R$ 80/mês R$ 100/mês R$ 125/mês R$ 150/mês R$ 175/mês 

0 - 1.558.683,80 - 1.558.683,80 - 1.558.683,80 - 1.558.683,80 - 1.558.683,80 - 1.558.683,80 

1 R$ 136.200,00 R$ 217.920,00 R$ 272.400,00 R$ 340.500,00 R$ 408.600,00 R$ 476.700,00 

2 R$ 136.200,00 R$ 217.920,00 R$ 272.400,00 R$ 340.500,00 R$ 408.600,00 R$ 476.700,00 

... R$ 136.200,00 R$ 217.920,00 R$ 272.400,00 R$ 340.500,00 R$ 408.600,00 R$ 476.700,00 

10 R$ 136.200,00 R$ 217.920,00 R$ 272.400,00 R$ 340.500,00 R$ 408.600,00 R$ 476.700,00 

 

Tabela 28 – Simulações de retorno econômico do Projeto Pescar 

Valores do benefício do 
projeto em R$/mês 

Duração do benefício do projeto 

3 anos 5 anos 10 anos 

R$ 50/mês  -45,6% -22,5% -2,4% 

R$ 80/mês  -33,4% -10,9% 6,6% 

R$ 100/mês  -26,5% -4,3% 11,7% 

R$ 125/mês  -18,5% 3,0% 17,5% 

R$ 150/mês  -11,1% 9,8% 22,9% 

R$ 175/mês  -4,2% 16,1% 28,0% 

 

As estimativas mostram que o Projeto poderia ter taxa de retorno atrativa de 

aproximadamente 10% ao ano, caso o benefício durasse cinco anos e tivesse 

magnitude de R$ 150/mês para os indivíduos tratados. Note que esse valor é para  

o projeto como um todo; estimativas diferentes podem ser obtidas se trabalharmos 

com as unidades do Pescar separadamente, isso porque como mostrado na Tabela 

26, os custos diferem por unidade. 

Por fim, vale ressaltar que o objetivo do projeto não é unicamente gerar maior renda 

para seus alunos, mas também promover oportunidades de desenvolvimento 

pessoal, cidadania e iniciação profissional para jovens em situação de 

vulnerabilidade social. No entanto, devido à dificuldade de se mensurar 

financeiramente os outros tipos de impactos, a opção foi por nos atermos apenas à 

remuneração do trabalho para simular o retorno econômico do projeto. 

11. Conclusão 

O presente projeto de pesquisa buscou avaliar o impacto do Projeto Pescar,  

um curso de iniciação profissional, com grande ênfase em desenvolvimento pessoal 

e cidadania, cuja sede é em Porto Alegre/RS, mas possui unidades espalhadas por 

diversas unidades da federação do Brasil. 
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Nesse relatório, foram avaliados os impactos do Projeto Pescar para as turmas de 

2012 e 2013, no conjunto das seguintes unidades: ASAV, RPR, CDL, Unicred, 

Alstom, Citrosuco e Sulcatarinense. Egressos dessas unidades (grupo de 

tratamento) e candidatos inscritos, mas não selecionados (grupo de controle), foram 

entrevistados nos meses de junho e julho de 2015. Nessa ocasião, foram inquiridos 

acerca de seu envolvimento com o mercado de trabalho, situação de estudos e 

desenvolvimento socioemocional, entre outras características. Apesar de não 

encontrarmos todas as pessoas que inicialmente planejávamos entrevistar, o atrito 

(cerca de 20% da amostra) não foi qualitativamente diferente nos grupos de 

tratamento e controle, o que viabilizou a análise feita no relatório. 

Utilizando como estratégia de identificação o controle por características 

observáveis, uma vez que a seleção dos participantes não foi aleatorizada, 

estimamos o impacto do Projeto em diversas dimensões. De modo geral, não foi 

possível encontrar impacto significativo e consistente do projeto na grande maioria 

das dimensões avaliadas, especialmente nas variáveis socioemocionais e nas 

relacionadas ao mercado de trabalho (chance de estar trabalhando, salário recebido, 

posse de carteira assinada, etc.). Uma das poucas variáveis em que o projeto teve 

impacto um pouco mais consistente foi na probabilidade de o ex-aluno ter prestado 

ENEM: o projeto aumentou em cerca de dez pontos percentuais essa probabilidade. 

A ausência de impactos consistentes em outras dimensões deve ser motivo para a 

reflexão das ações do Projeto Pescar em diversas áreas. Aqui, sugerimos alguns 

temas que podem servir para a melhoria do desenho e das ações do Projeto Pescar 

frente aos resultados aqui encontrados, mas temos consciência que a reflexão da 

equipe da Fundação Pescar sobre os resultados desse relatório certamente 

contribuirá para que outros pontos não mencionados aqui sejam discutidos e 

aprimorados: 

 Centralização das informações de inscrição e de visita domiciliar, com 

acompanhamento da Unidade Central e armazenamento dessas informações 

em meio eletrônico, permitindo futuras avaliações do Projeto Pescar, inclusive 

em unidades que não puderam ser aqui consideradas devido a problemas 

com tais fichas de inscrição; 
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 Aplicação de instrumento socioemocional no processo seletivo do Pescar que 

permita avaliar objetivamente as características desses candidatos e avaliar o 

impacto do projeto nessas dimensões, uma vez que essa é uma característica 

central do projeto; 

 Realizar análise de impacto diferenciada por unidade do Projeto Pescar, em 

que podem ser considerados fatores que tiveram que ser ignorados nesse 

relatório: perfil das turmas, tempo de existência do Projeto Pescar na 

empresa, tempo de experiência do professor, entre outros. Isso é importante, 

pois no presente relatório estimamos efeitos médios para as sete unidades já 

mencionadas, mas é possível (e provável) que os efeitos sejam heterogêneos 

entre elas. 
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ANEXO 

Tabela A1 – Resultados dos coeficientes que medem o efeito do tratamento 

nas variáveis de interesse no modelo de PSM – Nearest Neighbor 

Variável de interesse TL x CL TS x CL TL x CS TS x CS 

Completou EF 

Impacto 0,09 0,06 0,00 0,02 

est_t 0,92 0,69 0,00 0,23 

n. obs. 90 100 94 104 

Completou EM 

Impacto 0,10 0,01 0,03 0,07 

est_t 1,41 0,17 0,47 1,10 

n. obs. 164 172 190 192 

Prestou ENEM 

Impacto 0,11 0,10 0,08 0,12* 

est_t 1,50 1,47 1,22 1,82 

n. obs. 164 172 190 192 

Estudando 

Impacto -0,11 -0,03 -0,02 0,00 

est_t -0,96 -0,23 -0,22 0,00 

n. obs. 76 80 96 106 

Cursando ensino superior 

Impacto 0,00 0,00 0,00 0,00 

est_t 0,00 0,00 0,00 0,00 

n. obs. 34 34 34 36 

Fez curso de QP depois 

Impacto -0,18** -0,11 -0,09 -0,09 

est_t -2,57 -1,57 -1,38 -1,32 

n. obs. 154 170 182 188 

Trabalha atualmente 

Impacto 0,02 0,01 0,03 0,09 

est_t 0,31 0,15 0,43 1,36 

n. obs. 164 180 198 216 

Possui carteira assinada 

Impacto -0,09 -0,09 0,00 -0,02 

est_t -1,20 -1,20 0,00 -0,58 

n. obs. 64 64 78 86 

Remuneração do trabalho 

Impacto 25,41 57,72 51,19 69,43 

est_t 0,39 0,88 0,68 1,01 

n. obs. 74 78 94 106 

Tempo no trabalho 

Impacto -0,61 -0,05 1,06 2,26 

est_t -0,33 -0,03 0,60 1,29 

n. obs. 76 80 96 106 

Autônomo 

Impacto -0,13* -0,13* -0,15* -0,13** 

est_t -1,79 -1,63 -1,89 -1,97 

n. obs. 76 80 96 106 
Obs.: ***significante a 1%, **significante a 5%, *significante a 10%. 


