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Para FGV, curso técnico aumenta salário em 13%   28/05/2010 

 

Para Marcelo Neri, chefe do Centro de Políticas Sociais da FGV, o ensino profissionalizante é o caminho mais rápido para País resolver o 
"apagão de mão de obra". Veja o estudo  
 
O contracheque do trabalhador com um curso técnico no currículo chega a ser 13% maior que a renda do 
profissional apenas com diploma do ensino médio. Além disso, a conclusão do ensino profissionalizante amplia em 
48% as chances de emprego no País e em 38% a probabilidade de se conseguir um trabalho com carteira 
assinada, em confronto com candidatos com escolaridade inferior. 
  
Para chegar a esses percentuais, o pesquisador Marcelo Neri, chefe do Centro de Políticas Sociais da Fundação 
Getulio Vargas (FGV), avaliou resultados coletados ao longo de oito anos (2002-2010) da Pesquisa Mensal de 
Emprego (PME) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo ele, o ensino profissionalizante é 
o caminho mais rápido e eficaz para o País resolver o que chama de "apagão de mão de obra". 
  
"O Brasil precisa encontrar soluções melhores que as usuais para aproveitar o momento de crescimento", diz Neri. 
"Apenas um grupo muito seleto chega ao ensino superior, portanto, a via da educação profissional pode ser um 
salto. O trabalhador que fizer um curso profissionalizante na área de petróleo e gás sai com emprego garantido. Na 
área de construção as chances são boas". 
  
O cruzamento das informações sobre empregabilidade e renda com uma avalanche de microdados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) demonstra que os profissionais com ensino profissionalizante cresceram 
75% em seis anos e hoje somam 29 milhões de pessoas. 
  
Esse universo faz parte da pesquisa "A Educação Profissional - Você no Mercado de Trabalho", um amplo banco de 
dados eletrônico, disponível ao público, capaz de mapear a trajetória profissional. Qualquer pessoa pode fazer um 
levantamento e verificar qual é o salário médio, a taxa de ocupação por setor, as chances de empregabilidade em 
todo o País para um trabalhador que fez algum tipo de curso técnico ou de tecnólogo (superior) em comparação 
com uma pessoa com menos anos de estudo. "O objetivo do site é mostrar para o jovem que, se ele fizer um bom 
investimento em si mesmo, vai colher bons frutos", afirma Neri. 
 
 
Clique aqui para baixar o estudo 
 
 
(Fonte: Valor Econômico -27/05/2010) 
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