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Pesquisa da FGV é lançada em livro: Educação Profissional e Você no Mercado de 
Trabalho 

Educação Profissional e Você no Mercado de Trabalho 

O Centro de Políticas Sociais da Fundação Getulio Vargas  e o Instituto Votorantim dando sequência a 
sua parceria anterior divulgam na próxima quarta-feira, 26/5/2010, às 10:45h, no MAM de São 
Paulo, pesquisa inédita Educação Profissional e Você no Mercado de Trabalho, apresentada por  
Marcelo Neri. 
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O que os diferentes cursos de educação profissional proporcionam de fato ao estudante em termos de 
ganhos salariais? 

E na empregabilidade? 

Qual o impacto do curso tecnólogo vis a vis o técnico de nível médio? E nos cursos básicos de 
qualificação profissional, o que alavanca mais é o de informática ou o de gestão?, por exemplo. 

Em que é melhor investir, na educação profissional, na educação formal ou uma combinação das duas 
alternativas? 

O que dá mais retorno, cursos diurnos ou noturnos? Presenciais ou a distancia? Ou ainda, privados, 
públicos ou do sistema S? 

Quais os fatores de sucesso para os egressos em cursos de educação profissional se colocarem em suas 
áreas? 

Quais são os motivos das dificuldades de recolocação profissional na visão dos desempregados? 

Ou em termos mais gerais, como os diversos tipos de educação profissional auxiliam o crescimento da 
nova classe média brasileira? 

Essas e muitas outras perguntas sobre a educação profissional serão respondidas através desse estudo 
inédito que busca auxiliar ao cidadão comum acerca de suas decisões privadas em investimento nos 
cursos profissionalizantes, subsidiando com informações por tipos de curso e áreas de atuação em 
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termos do impacto na vida dos estudantes, à luz dos retornos medidos no mercado de trabalho. 
Utilizamos microdados de pesquisas recentes, incluindo o suplemento especial de educação da PNAD e 
a PME até março de 2010, bases de dados não exploradas anteriormente no tema. Este trajeto cobre a 
análise dos impactos sobre os salários e a empregabilidade individuais desde os investimentos em cada 
tipo de curso de qualificação profissional, da escolha do tipo de profissão, da cidade e do setor de 
atividade onde trabalhar. A pesquisa disponibiliza um vasto banco de dados on line que permite a cada 
um perceber como o mercado está valorando diferentes atributos individuais. A pesquisa visa acima de 
tudo ajudar ao trabalhador em geral e ao jovem em particular, a transformar informações em 
conhecimento. A pesquisa apresenta dispositivos interativos onde o internauta pode inserir suas 
características e obter simulações de como o seu potencial de mercado de trabalho varia de acordo com 
escolhas relativas a educação formal e a profissional (e.g. qualificação profissional, ensino médio 
técnico e tecnólogo), tipo de curso (Saúde e bem estar social,  Informática,  Construção civil, Gestão, 
Petróleo etc), levando em conta características regionais como estado, tamanho de cidade e informações 
de outros controles individuais como sexo e idade. 

O sítio da pesquisa www.fgv.br/cps/proedu, disponível após o lançamento do estudo, oferecerá um 
amplo banco de dados com dispositivos amigáveis de consulta. 

Lançamento da pesquisa: Educação Profissional e Você no Mercado de Trabalho 
Data: 26/5/2010 (quarta-feira) 
Horário: 10:45h 
Local: Museu da Arte Moderna (MAM) – Parque do Ibirapuera – Portão 3, São Paulo 
Informações: (21)3799-6887/6885 
E-mail: cps@fgv.br 
www.fgv.br/cps/proedu 

Tags: paletras 

Link desta notícia.  

« Aconteceu no CEFET/RJ: Início do minicurso “Sangue e Cidadania”  Universalização das bibliotecas 
nas Instiuições de Ensino do País »  

CEFET/RJ - DTINF © 2009 
Utilizando WordPress  

Page 5 of 5Pesquisa da FGV é lançada em livro: Educação Profissional e Você no Mercado de Traba...

26/5/2010http://noticias.cefet-rj.br/2010/05/25/pesquisa-da-fgv-e-lancada-em-livro-educacao-profissi...


