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PESQUISA// Mais chance de emprego 
Qui, 27 de Maio de 2010 12:09 

As pessoas que optam pela qualificação têm mais chances de ocupação, emprego com carteira e 

salário 13% maior do que aquelas que não têm especialização. Pesquisa aponta Pernambuco em 

penúltimo lugar na profissionalização de mão de obra, à frente de Alagoas 
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O número de brasileiros em idade ativa com cursos de educação profissional (nível técnico e nível 

superior) quase dobrou entre 2004 e 2010. Passou de 12,56% para 22,05% nas metrópoles do 

país. As pessoas que optam pela qualificação têm mais chances de ocupação, emprego com 

carteira e salário 13% maior do que aquelas que não têm especialização. Os dados são da 

pesquisa "Educação profissional e você no mercado de trabalho" do Centro de Políticas Sociais da 

Fundação Getúlio Vargas (CPS/FGV), em parceria com o Instituto Votorantim. No ranking dos 

estados, Pernambuco ocupa a penúltima posição em profissionalização com 11,31%. Só fica à 

frente de Alagoas. O Distrito Federal, com 31,13%, tem a maior proporção de pessoas que 

possuem curso profissional. 

O estudo apresenta uma fotografia da educação profissional cruzando dados da Pnad (Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios) com a evolução do emprego entre março de 2004 e março de 

2010, aferido pela Pesquisa Mensal de Emprego(PME) do IBGE. De acordo com coordenador do 

estudo, professor Marcelo Neri, os números revelam que durante este período aumentou o número 

de frequência das pessoas nos cursos de educação profissional no país. Ao mesmo tempo, houve 

forte aquecimento do emprego em todos os ramos do mercado de trabalho, o que exigiu maior 

qualificação.  

No ranking por setor de atividade econômica, o setor automobilístico lidera com 45,7% das 

oportunidades de ocupação para as pessoas que buscaram profissionalização, seguida no setor 

financeiro com 38,17%. Na outra ponta, o setor de agronegócios vem na lanterninha com 7%. 

Segundo Néri, o ramo de petróleo e gás e a construção civil aparecem como fortes demandantes 

de mão de obra especializada. Uma dica para os jovens que pretendem se especializar, seja como 

tecnólogo, técnico de nível médio ou fazer uma qualificação profissional.  

Mas nem sempre as pessoas com especialização conseguem ocupação na mesma área do curso. 

Este movimento é visto com mais intensidade no Nordeste, em especial em Pernambuco e no 

Ceará. Nestes estados, a pesquisa mostra que o curso não foi tão efetivo para as pessoas 

conseguirem emprego na mesma área. Para Neri, este comportamento se justifica porque houve 

um salto na oferta de cursos de qualificação nas áreas metropolitanas nos últimos cinco anos em 

descompasso com a demanda de mão de obra das empresas. 

O pesquisador destaca como dado positivo para os nordestinos a maior chance de mobilidade 

social para as pessoas mais pobres que se profissionalizam. O estudo aponta que 57% dos mais 

pobres sem qualificação continuaram pobres contra 45% dos que cursaram educação profissional. 
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