
�   
� Robson Andrade FIEMG  

Belo Horizonte, 01 de Jun de 2010 

Blog FIEMG  

  

  
28 de maio de 2010     Por: Alice 

Cursos profissionalizantes garantem 48% mais chance de conseguir emprego 
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Quem concluiu algum curso profissionalizante – técnico, de qualificação ou 
superior tecnológico – tem 48% mais chances de conseguir um emprego e ganha até 12,9% mais do que quem não possui esse 
tipo de formação. A conclusão é de pesquisa da Fundação Getúlio Vargas e Instituto Votorantim, coordenada pelo economista 
Marcelo Neri. 

O estudo considerou dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2007 e da Pesquisa Mensal de Emprego 
(PME) dos últimos oito anos. Segundo a Pnad, 29 milhões de pessoas freqüentaram alguma modalidade de curso
profissionalizante. Entre as áreas mais procuradas estão automobilística, finanças, petróleo e gás. Na contramão, agronegócio foi 
o setor menos demandado. 

Os dados da pesquisa servem para reforçar uma tendência do cenário de trabalho de hoje. A necessidade crescente por parte da 
indústria de mão de obra qualificada. “Uma carreira profissional não precisa começar no nível superior. Pelo contrário. Quem 
tem alta escolaridade mas não é qualificado acaba tendo mais dificuldades para conseguir uma vaga”, afirma o gerente de 
Educação do Senai-MG, Edmar Alcântara. 

O fato de cursos técnicos abrirem portas para um emprego é uma ótima notícia, principalmente, por um motivo especial. Essa 
modalidade de estudo é voltada justamente para jovens de 18 a 24 anos, uma idade mais vulnerável no mercado de trabalho do 
que o restante da população economicamente ativa. “Quase 25% dos desempregados são jovens, contra uma média de 7% das 
demais faixas etárias”, lembra Alcântara. 
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