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Vitória é a capital do país onde os técnicos são mais bem pagos  

(Mikaella Campos)

Profissionais qualificados, em Vitória, recebem um salário bem maior do que os trabalhadores de outras cidades. No 
país, a capital capixaba é a que melhor remunera as pessoas capacitadas, com um valor médio de R$ 1.724,21 ao mês. 
Esse montante é 22% maior do que o pago em Florianópolis, segunda colocada da lista, onde o salário médio é de R$ 
1.419. Essa liderança de Vitória foi destaque na pesquisa “Educação Profissional e Você no Mercado de Trabalho”, da 
Votorantim em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, que estudou o mercado de trabalho para pessoas com formação
profissionalizante, técnica e tecnólogica. O Espírito Santo também ganhou destaque entre os Estados, com a maior 
remuneração paga por hora, ficando em terceiro lugar. “Esses números mostram como o Espírito Santo tem evoluído e 
que deve se tornar referência no mercado de trabalho. O setor que vai se destacar bastante nessa região é o de petróleo, 
abrindo oportunidades de trabalho com boa remuneração”, afirma o coordenador da pesquisa, professor Marcelo Neri. O
estudo também mostra a evolução dos salários. Mais de 55% das pessoas que integram um curso de qualificação 
conseguem subir de vida. Hoje, um profissional não qualificado recebe, em média, R$ 651,80. Já quem está capacitado, 
tem um salário médio de R$ 1.027,48. Para quem tem curso técnico, a remuneração é elevada em até 15%. 
Trabalhadores com nível superior recebem 23,3% de prêmio salarial. Pessoas que fazem cursos profissionalizantes 
conseguem atingir uma renda 8,8% superior. Outra melhoria que o estudo mostra é que, em todo o país, fazer um curso 
de qualificação tem garantido ao trabalhador 48% mais chances de conseguir emprego do que uma pessoa não 
preparada. Contratados No Estado, os dados mostram que mais de 70% das pessoas capacitadas conseguem um 
emprego, mesmo não sendo em sua área de estudo. “Esses quase 30% que não são contratados fizeram cursos com 
poucas chances de empregabilidade. Mas na área industrial, a absorção é certa. Só não entra quem não quer. O aluno, 
por exemplo, que faz o curso de Soldador, consegue emprego quase imediatamente”, afirma o diretor do Senai, Robson 
Cardoso. Apesar de ter se destacado na categoria salários, no quesito aproveitamento de mão de obra, o Espírito Santo 
ainda tem que melhorar. O Estado está em 7º lugar no ranking. Apenas 53% das pessoas qualificadas conseguem um 
emprego no seu setor de trabalho. Isso significa que muitos atuam em segmentos diferentes do que estudaram. No país, a
indústria automobilística lidera o ranking dos setores que mais têm profissionais qualificados, com 45,7%. Em segundo 
lugar aparece o setor de finanças, com 38,17% de profissionais técnicos. “No Espírito Santo, a indústria, a construção 

      civil e o setor de petróleo são os que mais vão absorver mão de obra qualificada”, explica Neri. Senai de Vila Velha vai       
abrir 500 oportunidades em cursos O Senai de Vila Velha vai abrir 550 novas vagas em cursos técnicos e 
profissionalizantes. A escola será reinaugurada na próxima segunda-feira. A unidade foi reformada e vai ter o 
atendimento ampliado de 200 para 950 alunos por dia. Serão oferecidos cursos nas áreas de edificações, alimentos, 
vestuário, construção civil e logística. A partir de agosto, serão ofertadas 300 novas vagas em cursos técnicos para a 
comunidade, em segmentos ligados a alimentos e vestuário. O Senai Vila Velha ganhou 10 novas salas de aula e 14 
laboratórios para os cursos nas áreas de logística, química, análise de solos, análise de concreto, cerâmica vermelha e 
argamassa, bombeiro hidrosanitário, informática, simulador de máquinas pesadas, automação predial, eletricista predial, 
comandos elétricos, marcenaria e confecção. A unidade também adquiriu novos equipamentos para o desenvolvimento 
dos cursos de iniciação, qualificação, aperfeiçoamento e técnico. Entre eles, máquina de projeção de reboco e 
argamassa, plataforma de elevação, sistema de alarme, simuladores de elevadores, equipamentos de rádio frequência 
para leitura de chips e código de barras. Os materiais serão usados em treinamentos nas áreas da construção civil, 
logística e automação predial. O Senai Vila Velha terá, ainda, o Núcleo de Informação Tecnológica (NIT), novo 
auditório com capacidade para 81 pessoas, sala de reunião com data show e sistema de projeção, área de vivência, e 
estacionamento com 102 vagas. Preparação técnica para garantir emprego A estudante Juliana Amorim, 19 anos, 
resolveu investir no curso técnico em Estética, no Senac. “Eu escolhi esse curso por causa do mercado de trabalho, que 
está bom. Essa área sempre me interessou muito”, diz. Juliana acredita que essa qualificação vai abrir as portas para 
uma futura faculdade, também na área da beleza. “Penso em me preparar mais para ir atuar no exterior”, afirma. E o 
curso de estética, segundo a pesquisa “Educação Profissional e Você no Mercado de Trabalho”, é um dos que tem maior
empregabilidade, apesar de o salário não ser dos mais altos. “A área de beleza aponta para uma demanda grande. A 
pessoa se capacita e garante um emprego, seja em empresas ou como autônomas”, confirma Norma Crespo, gerente da 
área de Moda, Beleza do Senac Vitória. Qualificação de graça para todos Análise Mauro Rondon - Subsecretário de 
Trabalho do Estado Nós temos uma quantidade muito grande de cursos profissionalizantes à disposição. Às vezes, os 
cursos são muito caros para as pessoas poderem arcar e o Estado, hoje, oferece essas oportunidades de graça. 
Atualmente, as pessoas são levadas a pensar que o mercado exige profissionais que tenham apenas o conhecimento 
prático, em detrimento do teórico. Na verdade, isso não acontece. O mercado, hoje em dia, quer os dois. Por isso, é 
importante se atualizar sempre. Diante das novas oportunidades de emprego que já são oferecidas e as que ainda 
surgirão, essa necessidade qualificação tem se tornado essencial para a sobrevida de profissionais jovens, adultos ou 
idosos. Cada vez mais, os cursos estão mais próximos da população. Basta procurar nos Sines, nas secretarias e ficar 
ligado nas chances que surgem.


