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Curso técnico facilita entrada no mercado  

(Thays Puzzi)

Além da formação mais rápida e prática, os salários dos profissionais técnicos são atrativos; associados ao ensino 
superior, constituem a qualificação ideal

Uma pesquisa realizada ano passado pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas (FGV) revelou que 
um profissional com curso técnico no currículo tem 10% de chances a mais de conquistar uma vaga no mercado de 
trabalho. Além disso, os salários chegam a ser 17% maiores se comparados aos de outros profissionais. O curso técnico 
é uma formação voltada para a prática, destinada ao que será utilizado nas rotinas do trabalho e com duração média de 
um a quatro anos, dependendo da área e da instituição de ensino. Ele pode ser realizado de duas formas: o integrado, que
é quando o aluno faz simultaneamente o ensino médio com o técnico, e o pós-médio, que é voltado para aqueles que já 
concluíram o ensino médio.

Bruno França Nakai, 18 anos, faz parte do universo de jovens que entrou no mercado de trabalho pelas portas de um 
curso técnico. Ele se formou ano passado no sistema integrado em eletroeletrônica e agora se prepara para o vestibular 
de engenharia. “Fiz estágio na área e já sei o que quero seguir e no integrado pude confirmar isto. Agora minhas 
prioridades são passar no vestibular, arrumar um emprego e estudar para concursos na área”, comenta o jovem que 
ainda destaca que no ensino médio regular, muitas vezes os jovens saem não sabendo que profissão seguir.

Incentivado pela família e já com interesse pela área, Rafael Tiossi, 21 anos, resolveu procurar o curso técnico em 
eletromecânica industrial. “Foi no curso que eu descobri que era exatamente isso que queria seguir como carreira.” Com
apenas seis meses de aula, Rafael já começou a estagiar e após um ano de curso estava contratado por uma empresa de 
Londrina para atuar como soldador.

“Com certeza valeu muito a pena. O curso facilitou minha entrada no mercado e agora já penso em fazer uma graduação
na área de engenharia elétrica ou mecânica para me aprimorar ainda mais”, conta satisfeito. O profissional ressalta que 
na empresa onde trabalha a procura por profissionais qualificados é rotina. “Eles precisam mesmo deste tipo de mão de 
obra”, afirma.

Os jovens estão no caminho certo para conseguir uma boa formação profissional: unir o técnico com o superior. Para o 
analista de Relações com o Mercado do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai/Sesi), Marcelo Strik, ter as
duas formações é a fórmula ideal para conquistar uma vaga de emprego. “A formação acadêmica mais a experiência 
técnica é o que há de melhor.”

Ele ainda lembra que também é fundamental conciliar as competências profissionais de acordo com as exigências do 
mercado. “Capacidade de liderar, dedicação, boa comunicação, saber trabalhar em equipe, gerenciamento de conflitos e 
ter uma formação continuada são os principais quesitos que as empresas prezam na hora de contratar.”

Demanda cresce, mas faltam técnicos

O superintendente da Fundação de Ensino Técnico em Londrina (Funtel), Moisés Betoni, também ressalta que o 
mercado de trabalho precisa de técnicos. “A tendência do Brasil é esta. Principalmente para as famílias de classe média 
que muitas vezes têm dificuldade de manter o filho em uma faculdade. Tendo a formação técnica, principalmente no 
sistema integrado, além de a pessoa já saber se realmente aquela é a sua vocação, ela mesma pode pagar uma graduação 
com o emprego técnico que conseguir”, sugere.

No entanto, segundo o analista de Relações com o Mercado do Senai/Sesi, Marcelo Strik, está faltando mão de obra 
para o trabalho técnico. “O número de formados em nível técnico é muito menor do que no nível superior, fazendo com 
que a concorrência nesse nível seja muito menor. Devido à escassez, os salários são altos em relação à média do 

      mercado, em torno de R$ 1,4 mil”, salienta.       

Conforme Strik, nos últimos anos o Senai, por exemplo, aumentou cerca de 300% o número de alunos. Só em 2009 
foram mais de 6 mil profissionais formados. “Porém, ainda não é suficiente para atendermos a demanda do setor 
produtivo industrial. Recebemos diariamente várias vagas de empresas da região e não conseguimos supri-las, pois 
nossos alunos, em sua maioria, já estão empregados.”

Para o analista, uma forte tendência de crescimento para empregos na região é o setor automotivo. Segundo ele, no 
Paraná existem cerca de 400 concessionárias e mais de 15 mil oficinas que colocarão nos planos de cargos e salários, 



profissionais técnicos. “Na região de Londrina um segmento expressivo é o de metal-mecânica”, destaca.

Outra área em franca expansão é o da construção civil. Conforme Moisés Betoni, superintendente da Funtel, em 2009 
este foi o setor que mais gerou procura. “E a tendência é que continue”, afirmou. Para ele, com a previsão de 
crescimento do País, consequentemente mais empregos serão gerados para nível técnico. “E a necessidade do mercado é 
cada vez mais qualitativa”, lembra.

Curso técnico é diferente de tecnológico

Conforme a diretora de Graduação e Educação Profissional da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), 
Janete Hruschka, a principal diferença entre técnicos e tecnológicos é o nível de ensino. “Os cursos técnicos são de nível
médio, já os tecnológicos são de nível superior, ou seja, é uma graduação que dá a possibilidade de prosseguir com 
especializações, mestrados, doutorados, como em qualquer outra graduação”, explica.

Contudo, a duração é de três anos, diferente de outros cursos superiores que duram, em média, quatro anos. “Isso 
porque os tecnológicos são bem específicos e direcionados para uma determinada demanda da área. Além disso, são 
diferenciados pela prática, que está presente em mais de 50% do curso.”

A grande vantagem, segundo a diretora, é para aqueles que já estão no mercado de trabalho e não dispõem de muito 
tempo. “Como são cursos novos eles ainda não têm o chamado piso salarial, mas em geral, a média para um 
recém-formado fica em torno de R$ 1,5 mil a R$ 1,8 mil”, observa.

Cursos em Londrina:

Senai

Técnico em eletromecânica, instrumentação industrial, gestão de processos industriais, informática, vestuário, segurança 
do trabalho, mecânica industrial e manutenção automotiva. Há cerca de 900 vagas nos três turnos. Matrículas até 9 de 
fevereiro. Pré-inscrição pelo site www.pr.senai.br.

Funtel

Técnico em informática industrial, eletrônica industrial, eletroeletrônica industrial e construção civil. Mais de 300 vagas 
nos períodos da manhã e noite. Inscrições até o final deste mês na sede da Funtel que fica na rua Alagoas, 2001.

UTFPR

Tecnologia em alimentos. São 40 vagas. As inscrições começam em maio e podem ser feitas pelo site 
www.ld.utfpr.edu.br. Processo seletivo pelo resultado do Enem e 50% das vagas destinadas para estudantes que fizeram 
todo o ensino médio na rede pública.

Centro Integrado de Ensino (CIE)

Técnicos em enfermagem, radiologia e química. Inscrições até 27 de janeiro na CIE, que fica na Avenida Duque de 
Caxias, 1290. Mais informações: (43) 3379-2052.


