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FGV: falta de qualificação profissional é entrave  

(Vandré Abreu)

Goiás está entre os dez Estados do País com menor proporção de pessoas que possuem algum tipo de curso profissional. 
Atrás de Estados como Ceará, Acre e Amapá, apenas 17,93% dos goianos possuem educação profissional. O ranking, 
liderado pelo Distrito Federal (31,13%), mostra ainda que o Estado tem a 15ª pior relação entre salário/hora do País, 
com média de R$ 6,21 pagos por hora trabalhada. Na análise por capitais, Goiânia está acima do resultado estadual, na 
13ª posição, com média de R$ 7,81 a hora trabalhada, frente os R$ 11,61 pagos no DF. Os dados são da pesquisa 
“Educação Profissional e Você no Mercado de Trabalho”, divulgada ontem, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). A 
chance de formalização entre os ocupados é de 38% para os detentores de conhecimento profissional na área que atuam. 
No total daqueles que possuem cursos profissionalizantes, 62,58% trabalham na mesma área do curso realizado. No 
quesito salário, o estudo aponta que quem possui educação profissional ganha 12,94% a mais que os que não possuem. 

            Gerente de Educação Profissional do Senai em Goiás, Ítalo de Lima Machado acredita que o segmento das indústrias 
apresenta funcionários bem qualificados e que, assim mesmo, não é 100% dos formandos nos cursos da entidade que 
saem empregados. “Isto é o prova que a demanda consegue ser superada por pessoas qualificadas. Além disso existe 
uma operação em duas vias: no próprio Senai e dentro das entidades”, acredita. Outros setores, como o comércio e o de 
serviços, também procuram profissionais com algum curso de especialização. O hoje auxiliar de departamento pessoal 
Maycom Fernandes Biziach Barbosa, 18, começou no Grupo GSA enquanto menor aprendiz. Sua ocupação era cuidar 
dos arquivos e organizar documentos. Quando faltava três meses para o fim do seu contrato, ficou com receio de não ter
onde trabalhar e quis se qualificar. Maycom, que já tinha cursos de informática básica e avançada, escolheu realizar um 
curso de departamento pessoal pelo Senai e pouco depois foi contratado como funcionário da indústria. O Estado com 
maior proporção de pessoas que possuem algum curso profissional é o Distrito Federal (31,13%), seguido do Paraná 
(28,07%) e Rio Grande do Sul (25,92%). No extremo oposto encontramos três Estados nordestinos, sendo Alagoas o 
último (7,69%), seguido por Pernambuco (11,31%) e Maranhão (12,64%). Goiás é 17º, com 17,93%. O Distrito Federal 
detém o melhor desempenho na relação salário/hora, com R$ 11,61, pagos por hora trabalhada, em média, seguidos por 
Rio de Janeiro (R$ 8,52) e Espírito Santo (R$ 8,12). Goiás aparece na 15ª colocação e média de R$ 6,21 hora.


