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2021 foi mais um ano repleto de desafios. Foram dias
com muito trabalho, reflexão, planejamento, mas de superação. A pandemia de Covid-19 continuou e tivemos
que aprender a conviver com um vírus que mudou os
nossos hábitos, distanciou as pessoas, mudou a rotina
no campo da educação e do trabalho. Contudo, é exatamente nos desafios que ter uma equipe motivada e inovadora faz toda a diferença.
Nossa rede de empresas parceiras se uniu ao time da
Fundação Iochpe para desenvolver estratégias que
priorizassem uma formação profissional de qualidade
aos nossos jovens, afinal eles são os protagonistas do
Programa Formare.
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Acredito que tempos desafiadores assim servem para
nos mostrar o quanto podemos e o quanto somos capazes, pois é justamente nas adversidades que enxergamos o nosso verdadeiro potencial. Vemos o quanto podemos ir mais longe e, principalmente, a força que nossa
rede de coordenadores, educadores voluntários, líderes
de empresas parceiras e alunos, aliados ao time da Fundação Iochpe, possui. Todo mundo sempre disposto a
entender, aprender, planejar e superar. Sempre juntos!
E foi assim que encerramos o ano de 2021: com
novos aprendizados e mais unidos do que nunca.
Que 2022 seja melhor. No que depender dos nossos
esforços, será um ano incrível!
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“

Acredito que tempos
desafiadores assim
servem para nos mostrar
o quanto podemos e o
quanto somos capazes

”

ASPAS DA
COORDENADORA
Beth Callia

Coordenadora-Geral do Programa Formare

ASPAS DA COORDENADORA

As equipes da Fundação Iochpe, em especial, a
pedagógica, apoiou a rede Formare com bastante empenho e dedicação. 2021 foi um ano
em que fizemos mais reuniões, tivemos novas
formações e pensamos em mais recursos didáticos que pudessem facilitar o entendimento e
aplicação das unidades curriculares por parte
de nossos educadores e alunos. Já nossa área
de comunicação priorizou a participação de
nossa rede: lives inesquecíveis, histórias inspiradoras, novos quadros com alunos, ex-alunos,
coordenadores e educadores, além de dar
espaço às lideranças de nossas empresas parceiras. Ano de planejamento, descobertas,
aprendizados e integração!
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QUEM SOMOS?

Idealizado pela Fundação Iochpe no ano de 1989, o Formare é um programa de qualificação profissional voltado para jovens em situação de vulnerabilidade econômica e social. Em 2021, o Programa Formare esteve
presente em 44 empresas nacionais e multinacionais,
de médio e grande portes, atuando com 67 unidades em
13 estados brasileiros e 49 municípios, no Brasil e no
México (2 estados mexicanos).
Os cursos são certificados pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e têm como foco as
competências para a vida e para o mundo do trabalho.
Essa abordagem faz com o que o Formare tenha um
índice de empregabilidade alto, chegando a mais de
92% dos jovens egressos inseridos no mercado de trabalho formal.
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Desde 1989, são mais de 25 mil jovens formados no
programa. A Fundação Iochpe desenvolve toda a parte
pedagógica, especialmente desenhada para as necessidades do negócio da empresa parceira, assim
como fornece materiais de apoio, além de qualificar os
colaboradores das empresas para atuarem como educadores voluntários.
+ SOBRE O PROGRAMA FORMARE

POR QUE

SOMOS
FORMARE?
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POR QUE SOMOS FORMARE?

somos Formare porque ele transforma e vem transformando não
apenas a vida dos jovens, mas de
suas famílias e de todos que os
cercam.

Mais de três décadas de tradição!
Em 2021, completamos exatos
trinta e dois anos de Formare. São
mais de 25 mil jovens impactados
por esse programa de qualificação profissional, milhares de educadores voluntários e muitas histórias de superação.
Somos Formare porque acreditamos em um propósito. O propósito da oportunidade ao jovem, do
voluntariado como forma de
compartilhar (e obter) conhecimento, das empresas socialmente responsáveis e preocupadas
com suas comunidades. Nós

É por isso e muito
mais que SOMOS
FORMARE!
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Continuaremos juntos, seja presencial, on-line ou em sistema híbrido, levando qualificação profissional a todos os cantos desse
Brasil e de outros países. Acreditamos no potencial dos jovens e
temos certeza de que eles podem
realizar todos os seus sonhos e
chegar aonde quiserem. Para isso,
só precisam de oportunidades.
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NÚMEROS DA REDE
FORMARE EM 2021

13

ESTADOS
BRASILEIROS

44

EMPRESAS
PARCEIRAS

67

UNIDADES
FORMARE

49
2

MUNICÍPIOS
MEXICANOS

39

2

PAÍSES

(BRASIL E MÉXICO)

14895

MUNICÍPIOS
BRASILEIROS

+

2

+

PROCESSOS
SELETIVOS
REALIZADOS

JOVENS
INSCRITOS

ESTADOS
MEXICANOS

4028

EDUCADORES
VOLUNTÁRIOS
ATUANDO

1100

JOVENS
ATENDIDOS

FOCO NAS

COMPETÊNCIAS
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FOCO NAS COMPETÊNCIAS

Base Instrumental:
Há mais de três décadas o Programa Formare, em parceria com empresas nacionais e multinacionais,
vem transformando a vida de
jovens.
Somos uma das primeiras franquias
sociais do Brasil e oferecemos
cursos de formação profissional alinhados com as mudanças tecnológicas e sempre de olho nas demandas do mercado de trabalho.
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Foco no desenvolvimento de competências básicas para o
trabalho e a vida.

Base Tecnológica:
Foco no desenvolvimento de competências técnicas relacionadas ao exercício de uma atividade específica.

Base Integradora:
Permite ao aluno o exercício de todas as competências previstas no perfil de conclusão do curso, por meio de atividades práticas e de execução de projetos.
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FOCO NAS COMPETÊNCIAS

A metodologia utilizada no Programa Formare tem foco
nas competências. Seu principal objetivo é desenvolver
e fortalecer o processo de aprendizagem tendo o aluno
como protagonista. Ou seja, o educador passa a ser um
mediador da aprendizagem, apontando o caminho e
oferecendo as ferramentas necessárias para que este
aluno coloque a mão na massa e exercite a competência em desenvolvimento.
Para isso, as equipes pedagógica e institucional da
Fundação Iochpe estiveram presentes e apoiaram as
empresas parceiras por meio de inúmeros atendimentos, visitas e reuniões.

PEDAGÓGICO
Atendimentos: 130
Formação de coordenadores:
Coordenadores formados:

71

Formação de educadores voluntários: 30
Educadores voluntários formados:

831

INSTITUCIONAL
Sensibilização de colaboradores: 804
Formaturas: 27
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COMPARTILHANDO

CONHECIMENTO
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COMPARTILHANDO CONHECIMENTO

MATERIAIS ACESSADOS NO AVA
Plano de ensino para aulas remotas: 716
Materiais de orientação pedagógica: 539
Webinários: 162
Orientação para coordenadores: 42

CURSOS CONCLUÍDOS
Planejamento: 218
O AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) é a plataforma
do Formare em que estão disponíveis formações para
coordenadores e educadores que já atuam no programa.
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Boas-vindas aos educadores: 105
Mediação: 11
Avaliação: 11
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JOVENS IMPACTADOS PELO PROGRAMA FORMARE

“

O Formare revolucionou a minha
vida”

Vitor Santos FORMARE TE CONNECTIVITY

“

O Formare me deu a oportunidade
de iniciar a vida profissional”

Marcelo Muniz FORMARE L'OREAL

“

Sou grata à metodologia proposta
pelo curso e aos EVs que fizeram
toda a diferença”

Beatriz Silva FORMARE SEQUOIA

“

Construí um network inacreditável
durante o Formare”

Danusia Cerqueira FORMARE VOITH

ÍNDICE

LÍDERES QUE APOIAM O PROGRAMA FORMARE
fundacaoiochpe.formare

fundacaoiochpe.formare

fundacaoiochpe.formare

fundacaoiochpe.formare
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VÍDEOS FORMARE

INTEGRAÇÃO DOS JOVENS NA UNIDADE
FORMARE WESTROCK (PACAJUS, CE)

CLIPE DA FORMATURA DOS JOVENS NA UNIDADE
FORMARE THALES (SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP)

EX-ALUNO DA UNIDADE FORMARE MAXION STRUCTURAL
COMPONENTS CONTRATADO PELA EMPRESA (CONTAGEM, MG)
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PESQUISA DE

IMPACTO

TRAJETÓRIA PROFISSIONAL DOS EX-ALUNOS DO PROGRAMA FORMARE

Em novembro de 2021, a Fundação Iochpe, em parceria com o
Plano CDE (organização especialista em avaliar o impacto de
programas sociais), realizou uma
pesquisa com ex-alunos com o
objetivo de entender a trajetória
de empregabilidade e indicadores associados à educação e
mercado de trabalho dos jovens
do Programa Formare. Também
foi realizada uma pesquisa com
educadores para identificar os
impactos do programa na vida
dos voluntários.
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IMPACTO DO FORMARE PARA EDUCADORES VOLUNTÁRIOS
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FORMAÇÃO E EMOÇÃO

Em 2021, tivemos 27 cerimônias de formaturas em unidades Formare do Brasil e do
México. Sejam virtuais ou presenciais,
foram momentos de muita emoção, pois
reuniram os familiares, time de voluntários
e, claro, os alunos.
Esses eventos marcaram o encerramento
dos cursos e, ao mesmo tempo, abriram
portas para que um novo ciclo profissional
pudesse iniciar na vida de tantos jovens.
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fundacaoiochpe.formare

fundacaoiochpe.formare

fundacaoiochpe.formare
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fundacaoiochpe.formare

NOVAS UNIDADES

FORMARE

NOVAS UNIDADES FORMARE
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Mesmo em um ano desafiador de pandemia, a Fundação Iochpe ampliou o número de unidades
do Programa Formare.
Líder global em serviços de transporte marítimo que atua com logística integrada de contêineres, a empresa irá oferecer o curso Assistente Administrativo e de Logística a jovens da Baixada Santista (SP).

Referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo do eucalipto, a empresa
ampliou sua parceria com a Fundação Iochpe em 2021. Além das turmas nos municípios de Suzano (SP),
Imperatriz (MA) e Mucuri (BA), a Suzano implantou o programa em Aracruz (ES) e Três Lagoas (MS). Todas
as unidades oferecem o curso Operador de Processo de Produção. Com isso, a empresa se tornou uma
das parceiras da Fundação Iochpe com o maior número de unidades Formare em todo o Brasil.
Líder global em papel e embalagens de papelão ondulado, a empresa formará jovens no curso Operador de
Produção Industrial, no município de Pacajus (CE). E ela já começou promovendo algo inédito: um processo
seletivo 100% para pessoas pretas e pardas, sendo 70% mulheres. Além de diversidade racial, a empresa
também priorizou pessoas com deficiências e LGBTQIA+.
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COMUNICAÇÃO E

INTEGRAÇÃO
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COMUNICAÇÃO E INTEGRAÇÃO

Durante o ano de 2021, a Fundação Iochpe esteve ainda mais próxima da rede Formare. Produzimos e participamos
de 12 Lives, estreitamos nossa comunicação por meio de grupos no WhatsApp com coordenadores e educadores voluntários, além de lançarmos novos quadros e dezenas de matérias especiais com nossos maiores protagonistas: os
alunos do Programa Formare. Toda essa integração gerou ótimos resultados:

39

%

EM RELAÇÃO A 2020

58

%

EM RELAÇÃO A 2020

40

%

EM RELAÇÃO A 2020

150

%

EM NOVOS ACESSOS
EM RELAÇÃO A 2020
(2020: 14.149 | 2021: 35.355)
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COMUNICAÇÃO E INTEGRAÇÃO

JORNAL VALOR ECONÔMICO

REVISTA EXAME

REVISTA EXAME

UOL 6 MINUTES

REVISTA EXAME

TV DIÁRIO/AFILIADA GLOBO

Trabalho voluntário gera orgulho de funcionário da
empresa

Qual profissão não faz reunião? Especialistas em
carreira dão sugestões

App tem 2 mil vagas de mentoria e treinamento para
jovens desempregados

Os 21 livros recomendados por empreendedores e
CEOs para 2021

Qual profissão seguir? Programa tem 2 mil vagas
para estudantes descobrirem habilidades

Voluntários ajudam a mudar a vida de moradores do
Alto Tietê. Entrevista, ao vivo, com Claudio Anjos,
presidente da Fundação Iochpe.

PARCERIAS,

ENCONTROS
E REDES
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PARCERIAS, ENCONTROS E REDES

No ano de 2021, a Fundação Iochpe firmou parcerias institucionais com o Itaú Educação e Trabalho, JP Morgan, Instituto
Fefig e Global Opportunity Youth Network (GOYN). Além disso, participou de debates importantes sobre educação profissional, com destaque para:
• Webinar internacional promovido pelo Learning and
Work Institute, da Inglaterra, sobre boas práticas de
educação profissional | Fevereiro/2021

• Campus Party Digital Brasil, 2ª edição, palco sobre
conteúdos voltados para educação e impacto social |
Julho/2021

• Webinar da Associação Brasileira de Private Equity e
Venture Capital (ABVCAP), com o tema “Contrate um
jovem e transforme o país” | Junho/2021

• 6º Congresso Brasileiro da Indústria de Máquinas e
Equipamentos (ABIMAQ), painel que abordou o novo
profissional da indústria | Setembro/2021

• Aula sobre “Direitos humanos e o mundo do trabalho”,
atividade on-line organizada pela plataforma 1 MiO, da
UNICEF | Junho/2021

• XVII Fórum de Sustentabilidade do Sindipeças, apresentando o Programa Formare como inclusão produtiva
na prática | Outubro/2021

• Lives junto à Rede Formare | ao longo de 2021

INOVAÇÃO E

OPORTUNIDADES

INOVAÇÃO E OPORTUNIDADES

Em 2021, o Programa Formare deu um enorme passo em
direção à sua transformação digital, o que permitirá
ampliar seu impacto social nos próximos anos. Em parceria com a JP Morgan, a Fundação Iochpe desenvolveu
e testou uma plataforma de mentoria de jovens denominada Mentorare, que conta com trilhas para formação tanto dos mentores voluntários de empresas
quanto mentorados, no intuito destes construírem seus
projetos de vida e trabalho. Esta solução digital foi testada em três pilotos, que tiveram apoio do Instituto
Fefig, do GOYN (Global Opportunity Youth Network, liderado no Brasil pela United Way) e do 1MiO (Um Milhão
de Oportunidades, iniciativa lançada por empresas, sociedade civil, UNICEF e OIT).
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NÚMEROS DO
MENTORARE EM 2021

42h 30h 2313
DE CURSO PARA

DE CURSO PARA

JOVENS

MENTORES

JOVENS INSCRITOS

237 204 172 119

ESTUDANTES IMPACTADOS

MENTORES FORMADOS
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AUXÍLIOS FINANCEIROS

PROJETOS DE VIDA

DISTRIBUÍDOS

CONCLUÍDOS
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INOVAÇÃO E OPORTUNIDADES

PRODUÇÃO DO eFORMARE EM 2021

Paralelamente, a Fundação Iochpe iniciou a construção de uma plataforma de aprendizagem mais ampla
de formação profissional, o eFormare, que terá, ainda
em 2022, um currículo integrado com 400h de cursos,
a ser desenvolvido também em parceria com JP
Morgan.
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40h
2h
40
5

DE CURSOS PRODUZIDOS

DE CURSOS TESTADOS

JOVENS CADASTRADOS

CERTIFICADOS EMITIDOS

PARCERIA ENTRE FUNDAÇÃO IOCHPE E ITAÚ EDUCAÇÃO E TRABALHO

Pelo reconhecimento do know-how desenvolvido pelo Formare
para a formação profissional ao
longo das últimas décadas, em
2021, um novo campo de atuação
se apresentou: as políticas públicas educacionais para Educação
Profissional e Tecnológica (EPT).
Em parceria com o Itaú Educação
e Trabalho - IET, visando a formação de professores para atuar no
ensino de EPT e no 5º itinerário
formativo do novo Ensino Médio,
foram desenvolvidas e implemen-
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tadas trilhas formativas para docência em EPT. Sua implementação se deu para os professores e
gestores da rede pública dos estados de Sergipe e Piauí.
Foram produzidos quatro módulos - de 30h cada - de formação,
mediados na plataforma de
aprendizagem Moodle, abrangendo planejamento, mediação e
avaliação de aprendizagem para
o desenvolvimento de competências.
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DE OLHO NO FUTURO

Para os anos de 2022 a 2024, a
Fundação Iochpe planeja ganhar
escala sem perder a qualidade
que é marca do Programa Formare. Por meio dos novos projetos
Mentorare e eFormare, desenvolvidos com apoio do JP Morgan,
será possível oferecer formação
100% on-line ou híbrida de
1.200h para jovens do Ensino
Médio da rede pública e jovens
que estão sem trabalho e sem
estudo (sem-sem).

“

Além da expansão dentro da própria Rede Formare, a Fundação
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o eFormare
poderá contribuir
para a melhoria
da educação
básica e a
redução do
desemprego

”

Iochpe acredita que essa estratégia ganhe força com o novo
Ensino Médio, que agora exige a
oferta de 1.200h de formação
técnica-profissional (5º itinerário
formativo). Ao atender uma demanda urgente das redes públicas de ensino, o eFormare poderá
contribuir para a melhoria da
educação básica e a redução do
desemprego de maneira sistêmica, garantindo a qualquer jovem
de qualquer estado brasileiro,
dentro ou fora da escola, uma
formação completa e de qualidade para a vida e o trabalho.
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DE OLHO NO FUTURO

COMPETÊNCIAS
1
2
3
4
5
Desenvolver alternativas de integração digital para
equipamentos e processos em sistemas de produção.

Simular a fabricação, efetividade e usabilidade de um
produto antes do seu processo produtivo.

Criar protótipos de linhas de produção com o uso de
tecnologias de células robotizadas colaborativas.

Planejar e implantar Big Data e mineração de dados
nas organizações.

Desenvolver camadas de criptografia para garantir
a segurança do tráfego e armazenamento de
informações.
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Em 2022, o Programa Formare ganhará também nove novos Planos de
Ensino, que terão como foco o desenvolvimento de competências ligadas
à transformação digital das empresas (Ind. 4.0).

6
7
8
9

Processar e armazenar dados em plataformas de
computação em nuvem.

Desenvolver e integrar as soluções e aplicações em
IoT.

Desenvolver projetos de manufatura aditiva (impressão
3D).

Criar aplicações em realidade virtual e aumentada
para produtos e/ou serviços.

O Conselho Consultivo da Fundação Iochpe é formado por:
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