Avaliação da série

Futura Profissão II
2016

Objetivos

a série

Apresentar aos jovens
profissões técnicas e de
graduação tecnológica como
opção profissional.

Produzida pelo Canal Futura em parceria com o SENAI,
aborda temas relacionados à formação técnica e a
graduação tecnológica, e ao mercado de trabalho.

Destacar e ampliar
informações sobre carreiras
promissoras da indústria
brasileira

18 episódios de 24 minutos.

Público-alvo
Jovens
Educadores
Famílias

Avaliação de impacto
Para quê?
Identificar o efeito causal do número de episódios
assistidos sobre aprendizados e atitudes relacionadas
à formação profissional e a carreia técnica e de
graduação tecnológica.

Distribuição dos
participantes pelo Brasil

Metodologia
Ferramenta de telefonia analógica.
Atinge mais de 90% dos domicílios
brasileiros.

Quantitativa
Chamadas automáticas
de voz.

TRATAMENTO

CONTROLE

Lembrete via SMS

Lembrete via SMS

2h antes de cada
episódio envio
de lembretes para
os participantes.

Os participantes
deste grupo
não receberam
lembretes.

Qualitativa
Entrevistas em profundidade
com 62 participantes.

Os lembretes aumentaram
a probabilidade dos respondentes
do grupo tratamento assistirem
a 4 ou mais episódios (em 9.3 p.p.).

1.334

PARTICIPANTES
Jovens +
educadores +
familiares

resultados

“

• 87% dos telespectadores ampliaram seus
conhecimentos sobre profissões técnicas e de
graduação tecnológica.

• 47% passaram a valorizar profissões técnicas

“

e de graduação tecnológica.

• 44% reconhecem ser uma estratégia para

...quando você não conhece
determinada área, às vezes até tem
um entendimento errado, a mudança
foi em relação ao conhecimento....
(Jovem)

”

Meu principal aprendizado foi a questão
da valorização do emprego técnico... Se o
professor tiver conhecimento, ele tem como
abordar esses assuntos em sala de aula.
Porque a formação técnica é de grande valia...
(Educador)

”

rápida inserção no mercado de trabalho.

Impactos da série
ASSISTIR DE 4 A 6 EPISÓDIOS AUMENTA A PROBABILIDADE DO TELESPECTADOR:
96.4%
78.2%

1A3
EPISÓDIOS

Aprender sobre as
profissões técnicas e de
graduação tecnológica e
o mercado de trabalho.

4A6
EPISÓDIOS

Valorizar profissões
técnicas e de
graduação
tecnológica.

100%

65.2%

1A3
EPISÓDIOS

4A6
EPISÓDIOS

Recomendação da série e de inscrição em
cursos técnicos e graduação tecnológica
APÓS ASSISTIR A SÉRIE:

“

• 82% dos jovens não matriculados em cursos técnicos ou

graduações tecnológicas se sentiram motivados a se matricular.

• 76% dos participantes recomendam a série.
• 59% recomendam a inscrição em cursos técnicos
e 19% em graduação tecnológica.
satisfação com a série
APÓS ASSISTIR A SÉRIE:

• A nota média de satisfação dos participantes com o
programa foi de 4,3 considerando notas de 0 a 5.

Recomendei pra alguns
alunos do Ensino Médio.
O teor, muito bem
elaborado, o tipo de
linguagem é bem clara.
(Educador)

”

“

A forma que explica as coisas,
acho que abre muito a cabeça
do jovem, ajuda ele a entender
melhor como funciona esse meio
de indústria, o valor que tem.
(Familiar)

”
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