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Resumo  
Esse artigo intitulado “A empregabilidade dos técnicos de nível médio e dos tecnólogos 
formados pelo CEFET-PR e a visão das empresas de Curitiba e Região Metropolitana”. É 
um estudo de caso que objetiva conhecer o comprometimento do mercado, enquanto espaço 
de poder e de conflitos, ao processo da empregabilidade dos alunos formados no Centro 
Federal de Educação Tecnológica do Paraná, hoje Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná. Os depoimentos de empregados de empresas foram às fontes de pesquisa que 
permitiram fazer esse tipo de levantamento. O estudo busca conceitos de competitividade, 
empregabilidade, competências, educação tecnológica, as relações entre tecnologia e a 
sociedade. Os documentos da Instituição trazem o perfil dos egressos de cursos de nível 
técnico e cursos superiores de tecnologia. Os cursos técnicos, extintos em 1998, trouxeram 
impacto para mercado? A terceira etapa foi estudar o mercado, onde se posicionam os 
empregadores. Para isso, fez-se uso de questionários e entrevistas como estratégia de 
pesquisa. Reunidos os dados, passou-se à etapa da tabulação e análise de dados. As 
conclusões mostraram que, dentro do universo da amostra, existia uma hierarquia das 
profissões que foi alterada. 
Palavras chave: Empregabilidade; Ensino tecnológico; Instituições tecnológicas de ensino. 

1. Introdução 
A diversificação e a flexibilidade dos sistemas de ensino, em particular da educação 

superior e da educação profissional, são de fato, princípios que regem tanto a LDB1 como a 
legislação complementar, e constituem uma das prioridades das reformas. É o que expressa a 
proposta do Mistério da Educação e da Cultura (MEC) para as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Profissional: “A estrutura educacional e o modelo de oferta têm 

                                                 
1 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, quando disciplinou a abrangência dos cursos e programas da educação superior, 
trouxe inovações quanto às modalidades a serem oferecidas. Aos cursos e programas abrangidos pela legislação anterior, quais sejam os de 
graduação, de pós-graduação (sentido lato e estrito) e de extensão, na LDB foi acrescida a figura dos cursos seqüenciais por campo de saber. 
São, assim, quatro as modalidades de cursos superiores previstas em Lei, nos termos do art. 44: A educação superior abrangerá os seguintes 
cursos e programas: I - cursos seqüenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a candidatos que atendam aos 
requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino; II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou 
equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo; III - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, 
cursos de especialização e aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências 
das instituições de ensino; IV - de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso pelas instituições de 
ensino.A redação dada ao art. 44 deve ser interpretada à luz do diapasão que prevalece na maioria dos demais dispositivos do novo diploma 
legal. Ao leitor atento não escapará a preocupação do legislador com a flexibilidade de que devem gozar os sistemas de ensino e as 
instituições, em suas formas de organização e modos de atuar. O princípio da flexibilidade reflete-se tanto na letra como no espírito da Lei. 
Pode ser notado em várias de suas determinações, que freqüentemente admite mais de uma forma para seu cumprimento, assim como no 
caráter aberto, intencionalmente inacabado que transparece em diversos de seus dispositivos. O mesmo espírito deverá prevalecer na letra da 
regulamentação que se faça de seus mandamentos. A nova figura caracteriza-se também por sua abrangência específica. Os cursos 
seqüenciais abrangem campos de saber. Estes certamente não se identificam com as áreas do conhecimento referidas no art. 43, inciso I, que 
dispõe sobre as finalidades da educação superior: Art. 43. A educação superior tem por finalidade: formar diplomados em diferentes áreas do 
conhecimento, aptos para a inserção profissional e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua 
formação contínua (grifo nosso); Ao tratar das finalidades da educação superior brasileira como um todo, que tradicionalmente incluía 
apenas os cursos de graduação, de pós-graduação e de extensão, o novo diploma legal referiu-se a áreas do conhecimento. 
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que ser construídos de forma bastante flexível, para atender a situações diferenciadas no 
tempo e no espaço” (BRASIL. MEC, 1998, p.l). Também o Conselho de Educação Superior 
(CES)2 Parecer 968/98 do Conselho Nacional de Educação (CNE) 3 observa que os cursos 
seqüenciais precisam se ater ao princípio fundamental da “flexibilidade de que devem gozar 
os sistemas de ensino e as instituições, em suas formas de organização e modos de atuar 
abrindo avenidas para a indispensável diversificação de nosso ensino superior” (BRASIL. 
MEC/CNE, 1999, p.2). 

Os grandes desafios enfrentados pelos países estão, hoje, intimamente relacionados 
com as contínuas e profundas transformações sociais ocasionadas pela velocidade com que 
têm sido gerados novos conhecimentos científicos e tecnológicos, sua rápida difusão e uso 
pelo setor produtivo e pela sociedade, afirma CEFET-PR, (2000, p.2-3). Segundo o 
(MEC/CNE, 1999 p.1), a estrutura educacional e o modelo de oferta têm que ser construídos 
de forma bastante flexível, para atender a situações diferenciadas no tempo e no espaço.  

A reforma imposta pela nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 
criou um novo horizonte para a UTFPR, que fez produzir ações efetivas para tornar realidade 
a proposta expressa na lei. As primeiras conseqüências da implantação da reforma 
educacional começaram a ser sentidas mais duramente pela comunidade paranaense. No caso 
da UFPR, as medidas implantadas são: a extinção de 1280 vagas do ensino técnico de nível 
médio. Essa implementação causou alterações no modo de produção e na sua qualificação, 
por isso, é importante saber qual é a formação profissional que atendem as necessidades das 
indústrias de Curitiba e sua Região Metropolitana. Procura-se dentro dessa pesquisa, 
investigar qual o percentual dos egressos estão inseridos no mercado de trabalho e qual o das 
modalidades de curso apresenta maior desempenho quanto à dimensão da empregabilidade na 
Capital de Curitiba e sua região metropolitana, verificar se existe falta de mão de obra 
qualificada de nível médio técnico, saber se a se a extinção dos cursos técnicos de nível médio 
faz falta à sociedade industrial, definir uma métrica para identificar o impacto da extinção dos 
cursos técnicos de nível média em Curitiba e região metropolitana e servir para melhorar a 
orientação para definição de novos cursos técnicos de nível médio, fornecendo subsídios para 
a tomada de decisão. 

Dentro da limitação geográfica define-se: as indústrias de Curitiba e sua Região 
Metropolitana e no aspecto contextual serão apresentadas as limitações de escopo. Escolhido 
os locais da Pesquisa Exploratória: Empresas do ramo Metal Mecânica e Indústrias 
Automotivas de Curitiba e Região Metropolitana, Gerência de Relações Empresariais e 
Comunitárias (GEREC), Egressos dos Cursos de Graduação do CEFET-PR, Unidade de 
Curitiba Situação / principais empregadores PR. 

Trabalhar o estudo e conceitos de Competitividade e Empregabilidade, Competências 
e Características para a produção do conhecimento, que relacionam a gestão de pessoas e a 
ciência tecnológica, enfatizando o ambiente e as interdisciplinaridades. O foco principal de 
pesquisa tem este princípio, abordando-se, por exemplo: A falta de qualificação técnica faz 
falta às indústrias de Curitiba e sua região metropolitana? Quantos técnicos estão trabalhando 
na indústria em relação aos tecnólogos e qual nível de empregabilidade destes? Melhorar a 
definição para novos cursos técnicos? 

                                                 

2 Parecer nº (CES) 968/98, de 17 de dezembro de 1998 Trata sobre os Cursos Seqüenciais do Ensino Superior. 

3 Conselho Nacional de Educação (CNE) nº 01, de 27 de janeiro de1999: Dispõe sobre os cursos seqüenciais de educação superior, nos 
termos do art. 44 da Lei 9.394/96. 
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2. Contexto 

Durante quase um século, o Ensino Médio Tecnológico esteve à frente do 
conhecimento de todas as empresas, com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, foram criados novos horizontes para a Instituição, tendo em vista a extinção dos 
antigos cursos técnicos de nível médio e a implementação de cursos superiores de tecnologia, 
que apresentam em sua formatação, características diferentes dos antigos cursos, que 
demandavam mais tempo de formação, com maior abrangência técnica sobre o conhecimento 
a ser adquirido. Em contrapartida não se preocupava em desenvolver no aluno a visão 
sistêmica, característica necessária à maior flexibilidade do envolvido, tão valorizada pelas 
empresas no momento atual, e aplicada à nova modalidade oferecida. 

As mudanças advindas da globalização levaram o indivíduo, cada vez mais, a buscar 
conhecimentos, e utilizar instrumentos para melhorar sua competitividade e produtividade, 
garantindo assim, a sua empregabilidade. 

O progresso tecnológico causou alterações no modo de produção, na distribuição da 
força de trabalho e na sua qualificação, por isso é importante conhecer qual é a formação 
profissional que atende as necessidades atuais das empresas de Curitiba e sua Região 
Metropolitana, com relação aos dois tipos de qualificação. 

 

3. Metodologia 
O artigo constitui-se de um estudo sobre o ensino médio tecnológico, por meio de duas 

pesquisas exploratórias. A primeira pesquisa exploratória de cunho quantitativo, serviu, 
indispensavelmente, para verificar-se por meio de relatório anual de egressos da UTFPR, qual 
o índice de maior aceitação a empregabilidade dos cursos técnicos em relação aos cursos de 
nível superior de tecnologia. Foram observadas a empregabilidade das diversas áreas de 
atuação dos cursos técnicos e de tecnologia. Por método quantitativo Richardson et al. (1989, 
p.18) entende que “caracteriza-se pelo emprego da qualificação tanto nas modalidades de 
coleta de informações, quanto no tratamento dessas através de técnicas estatísticas”. A 
segunda tem enfoque qualitativo, e serviu, fundamentalmente, para que os gerentes e 
supervisores das organizações pesquisadas nos fornecessem dados, através das respostas 
dadas ao questionário, que municiaram para se atingir os objetivos específicos deste trabalho. 

As metodologias qualitativas são construídas por um conjunto de técnicas 
interpretativas que têm por meta retraçar, decodificar ou traduzir fenômenos sociais naturais, 
com vistas à obtenção de elementos relevantes para descrever ou explicar este fenômenos 
(Van Maanen, 1983). Estas metodologias não se limitam ao simples registro das freqüências 
com que ocorrem estes fenômenos. 

Na posição epistemológica interpretativa as pesquisas partem do pressuposto que as 
pessoas criam e associam seus próprios significados subjetivos e intersubjetivos quando 
interagem com o mundo que os cerca (Orlikowski e Baroudi, 1991). Nesta situação, 
procuramos explicar os fenômenos em estudo segundo o ponto de vista dos sujeitos 
observados, não impondo pontos de vista externos. 

Com base em seus objetivos, as pesquisas são do tipo exploratórias e descritivas, por 
apresentarem, simultaneamente, características comuns aos dois tipos de pesquisa. 

Ambas as pesquisas, tiveram como objetivo principal, saber se a extinção dos cursos 
técnicos de nível médio trouxe conseqüências positivas ou negativas às indústrias de Curitiba 
e sua Região Metropolitana. Seu planejamento é bastante flexível, de modo que possibilite a 
consideração dos mais variados aspectos estudados. 
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A “primeira pesquisa exploratória” teve um enfoque quantitativo. Por método 
quantitativo Richardson et al. (1989, p.17, item 2.4, 3º Parágrafo) entende que caracteriza-se 
pela empregabilidade da quantificação tanto nas modalidades de coleta de informações, 
quanto no tratamento dessas através de técnicas estatísticas”. 

A “segunda pesquisa exploratória” teve um enfoque qualitativo. As metodologias 
qualitativas são constituídas por um conjunto de técnicas interpretativas que tem por meta 
retraçar, decodificar ou traduzir fenômenos sociais naturais, com vistas à obtenção de 
elementos relevantes para descrever ou explicar estes fenômenos (Van Maanen, 1983). Estas 
metodologias não se limitam ao simples registro das freqüências com que ocorrem estes 
fenômenos. 

Na posição epistemológica interpretativa as pesquisas partem do pressuposto que as 
pessoas criam e associam seus próprios significados subjetivos e intersubjetivos quando 
interagem com o mundo que os cerca (Orlikowski e Baroudi, 1991). Nesta situação, procura-
se explicar os fenômenos em estudo, segundo o ponto de vista dos sujeitos observados, não 
impondo pontos de vista externos e formulados aprioristicamente. 

Com base em seus objetivos as pesquisas são do tipo exploratórias e descritivas, por 
apresentarem, simultaneamente, características comuns aos dois tipos de pesquisa. 

Estas pesquisas tiveram como objetivo saber se a extinção dos cursos técnicos de nível 
médio trouxe conseqüências positivas ou negativas a Curitiba e sua Região Metropolitana. 
Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos 
mais variados aspectos relativos ao fato estudado. 

 

4. Revisão da literatura 

Pode-se falar de uma verdadeira organização-aprendiz, que realiza a sinergia entre o 
desenvolvimento das instituições e empresas e as pessoas nelas envolvidas. Trata-se de um 
processo dinâmico que estimula a produção com um novo desempenho. 

O conhecimento verdadeiro nessas organizações inteligentes é o ingrediente essencial 
para criação de valor, que é mais importante do que o capital e os recursos físicos. 
Para desenvolver tal perspectiva, é preciso descobrir os recursos da informação como peça 
fundamental para gerar e aplicar novos conhecimentos. Tais idéias podem ser assim 
sumariadas: 

Dados Informação Conhecimentos Competências  
 

 

             Figura 1 – (MACK, 1995, p. 43). 

Os dados são a matéria bruta ou a energia fraca, que significa a existência da coisa 
pelo canal da percepção e da observação. A informação é a primeira transformação da cadeia, 
é o “relevo” ou o sinal extraído dos dados. O conhecimento é a acumulação da informação 
que se organiza progressivamente e que inclui: estoques e bases de dados. Sua tendência é se 
estruturar através de concentrações sucessivas para ser em seguida utilizado. 

A competência é fruto do conhecimento que alimenta o núcleo inteligente a partir das 
experiências de organização (MACK, 1995). 

A aprendizagem da organização segue um ciclo dinâmico e expressivo. O 
conhecimento evolui de maneira cíclica, passando do estado máximo para depois se difundir 
progressivamente. Portanto, a aprendizagem do conhecimento admite duas dimensões: a 
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codificação e a difusão. Tal dinâmica pode ser resumida no seguinte modelo (BOISOT, 
1995). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 2 - (MACK, 1995, p. 44). 
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Pelo esquema apresentado nesta Figura, depreende-se a dinâmica: espaço, codificação 
e difusão que podem ser assim representado: o “A” significa a idéia vaga; o “A” representa a 
idéia mais elaborada e discutida com outros parceiros do conhecimento. É a fase em que a 
idéia é fracamente codificada e difusa. O “C” resume o conhecimento codificado, no ponto 
para ser difundido, incorporado ao produto ou serviço. 

Quanto mais o conhecimento é codificado, mais ele é difundido. O conhecimento 
codificado torna-se cada vez mais útil, adquirindo assim valor econômico.O “B” significa, 
portanto o valor econômico atingindo o máximo de codificação e depois, tende a se diluir. 
 

5. Instrumentos de coleta de dados 
A pesquisa consiste de estudos originais empreendidos com a finalidade de adquirir 

novos conhecimentos, visando ao atendimento de um objetivo prático definido.  
A modalidade de pesquisa com estudo exploratório, ou simplesmente pesquisa 

exploratória, tem, segundo Gil (1989, p. 45) e Marconi e Lakatos (1990, p. 77), o objetivo de 
clarificar e aprimorar idéias, proporcionando “uma métrica para identificar a familiaridade 
com o problema” em questão, permitindo saber se a extinção dos cursos técnicos de nível 
médio trouxe conseqüências positivas ou negativas às Indústrias de Curitiba e sua Região 
Metropolitana. Este tipo de pesquisa caracteriza-se pela flexibilidade de planejamento, 
admitindo o uso concomitante de variadas técnicas que possibilitam investigar o problema nos 
seus múltiplos aspectos, culminando na elaboração de um ambiente consistente de trabalho. 
Por outro lado, a pesquisa exploratória permite ao pesquisador incorporar, eliminar ou 
modificar técnicas de pesquisa conforme a evolução do projeto, a aquisição e a transformação 
de seus conhecimentos. 

Para se atingir os objetivos propostos pela pesquisa, foram realizadas duas 
investigações exploratórias. Para a primeira pesquisa foi utilizada o relatório anual de 
egressos do CEFET-PR, ano base 2002, a fim de que se pudesse demonstrar o nível de 
empregabilidade comparando os cursos de nível médio com os cursos superiores de 
tecnologia. Optou-se pela utilização desse relatório, por que ele é atualizado por meio de 
questionários preenchidos pessoalmente, via e-mail, ou através de consulta telefônica, com 
informações prestadas pelo próprio egresso. Essas informações fazem parte de um 
questionário, utilizado pelo Sistema de Acompanhamento de Egressos. Além de fornecer em 
detalhes a situação profissional, avalia outros aspectos como a qualidade do ensino recebido, 
que irá proporcionar à escola informações importantes para uma avaliação institucional e 
pode fundamentar uma nova proposta de adequação nos currículos ofertados. Por meio do 
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questionário dos egressos procurou-se verificar quais os índices de empregabilidade dos 
cursos que obtêm maiores índices de empregabilidade, bem como a situação de estar 
trabalhando ou não. Pôde-se levantar os dados de empregabilidade coletados através de 
contagem realizada pelo pesquisador, a partir das respostas obtidas dos respondentes. 

Na segunda pesquisa, foi emitido um questionário abrangendo com cinco questões, 
(dirigido aos as pessoas indústrias detentoras de processos tecnológicos, situadas em Curitiba 
e sua Região Metropolitana), contendo três perguntas fechadas e duas perguntas abertas, 
conforme exposto a seguir: na questão 1, foi perguntado se existe carência de técnicos para 
sua empresa? Na questão 2, perguntou-se que diferença fará o fato das escolas não mais 
disponibilizarem técnicos de nível médio ao mercado? Na questão 3, se essa falta de pessoal 
qualificado faz diferença para sua empresa? Na questão 4, se vocês necessitam de mão-de-
obra qualificada (nível técnico)?; E a questão 5, qual o impacto da extinção dos cursos 
técnicos para a sociedade industrial? 

A primeira pesquisa exploratória, foi estruturada de modo a contemplar as dimensões 
de empregabilidade. 

A segunda pesquisa exploratória foi feita de modo a contemplar questões sobre 
necessidade e extinção dos cursos técnicos de nível médio. 

O questionário foi aplicado para identificar, na visão dos entrevistados, quais foram as 
conseqüências da extinção dos cursos técnicos de nível médio nos Campi da UTFPR, e o 
impacto dessa extinção para a sociedade industrial. Pelo fato que não termos a autorização das 
empresas, não serão citados seus nomes. Os foram aplicados nas seguintes empresas nas 
empresas: empresa A (dois respondentes), empresa B (um respondente), empresa C (dois 
respondentes), empresa D (um respondente), empresa E (um respondente), Empresa F (dois 
respondentes), empresa G (um respondente), empresa H (um respondente), empresa I (seis 
respondentes), respondidas por profissionais das áreas de: 

a) Planejamento de Métodos/ Analista de Produto – Com o intuito de verificar, que 
diferença faz o fato desta não possuir mão-de-obra de nível técnico e para obter sugestões do 
que pode ser feito para que se aprimore esta contribuição. 

b) Planejamento da Produção – Com o objetivo de constatar qual a expectativa da Área de 
Produção com relação ao Curso Técnico e como gostariam de serem auxiliados no processo 
de planejamento, ao mesmo tempo constatar quais suas dificuldades em trabalhar com 
técnicos e tecnólogos.  

c) Qualidade – Na área de qualidade, o objetivo foi constatar se a falta de mão-de-obra de 
nível técnico dentro das empresas interfere na qualidade. 

d) Compras – Procura-se verificar a necessidade de recursos humanos com qualificação e 
conhecimento prático para exercer a função. 

e) Gerência de Produção – Com o objetivo de evidenciar qual o tipo de mão-de-obra é 
necessária para se exercer a função gerencial, para que se mantenham os níveis de qualidade e 
produtividade dos processos. 

f) Gerência e Direção - Com o objetivo de se verificar a adaptabilidade dos profissionais dos 
níveis tratados pela pesquisa. 

A segunda pesquisa exploratória assume de forma complementar, um caráter 
descritivo, que é explicado por Gil (1991 p.46). “As pesquisas descritivas tem como objetivo 
primordial à descrição das características de determinada população ou fenômeno, ou então, o 
estabelecimento de relações entre variáveis”. 
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A pesquisa exploratória permite a utilização de variadas técnicas de execução, sendo 
que neste caso específico trabalhou-se com a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo, 
técnica inerente à pesquisa exploratória quantitativa e qualitativa. 

A parte inicial da pesquisa foi bibliográfica, com a finalidade de se conhecer os dados 
dos egressos dos cursos regulares de graduação da UTFPR, através do relatório anual de 
egressos.  Esse estudo teve como objetivo principal à realização de um comparativo entre os 
graduados dos cursos técnicos e os graduados dos cursos de tecnologia, com relação aos 
níveis de empregabilidade e competitividade. 

A segunda parte, foi uma pesquisa de campo, e teve como finalidade obter, na visão 
dos entrevistados, as conseqüências positivas ou negativas, para o fato das escolas não mais 
disponibilizam técnicos de nível médio, bem como saber qual o impacto da extinção dos 
cursos técnicos de nível médio, para a sociedade industrial.  

 

6. Resultados 
Conforme a primeira pesquisa, a obtenção de um comparativo entre os graduados dos 

cursos técnicos e os graduados dos cursos de tecnologia, com relação aos níveis de 
empregabilidade e competitividade, foi realizada por intermédio de pesquisa de natureza 
exploratória, de cunho quantitativo, através do Relatório de Egressos da Instituição. 

Foram utilizados os dados que fazem parte do Relatório de Egressos da UTFPR, ano 
de 2002, sendo a compilação de dados direcionada a aspectos de empregabilidade e 
competitividade, onde se obteve os resultados demonstrados nas Tabelas 1 e 2: 
TABELA 1 - Percentual de egressos da utfpr que estão inseridos no mercado de trabalho – nível técnico – 2002 

Cursos População Inseridos Percentual 

Desenho industrial 23 16 69,57 % 

Edificações 26 13 50,00 % 

Eletrônica 27 11 40,74 % 

Eletrotécnica 32 18 56,25% 

Mecânica 20 11 55,00 % 

Telecomunicações 11 03 27,27% 

Média   49,81% 

                        Fonte: Relatório de egressos da UTFPR 
Verificando a tabela 1, observou-se que, da população pesquisada, em média 49,81% 

dos egressos pertencentes ao nível técnico, estão inseridos no mercado de trabalho. 
TABELA 2 - Percentual de egressos do utfpr que estão inseridos no mercado de trabalho – nível superior – 2002 

Cursos População Inseridos Percentual 

Construção civil 29 25 86,21% 

Eletrônica 21 20 95,24% 

Eletrotécnica 51 43 84,31% 

Informática 12 10 83,33% 

Mecânica 36 33 91,67% 
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Química 41 22 53,66% 

Radiologia 04 02 50,00% 

Média   77,77% 

                                     Fonte: Relatório de egressos da UTFPR 

Verificando a tabela 2, observou-se que, da população pesquisada, em média 77,77% 
dos egressos pertencentes ao nível superior, estão inseridos no mercado de trabalho. 

Fazendo um comparativo entre as duas populações, verifica-se que os índices obtidos 
49,81% para egressos de nível técnico e 77,77% para egressos de nível superior, demonstram 
que os cursos superiores de graduação em tecnologia apresentam maior desempenho quanto à 
dimensão empregabilidade, conforme demonstrado no Gráfico 1. 

GRÁFICO 1 – Comparativo de empregabilidade 
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            Fonte: Relatório de egressos da UTFPR – 2002 
A segunda pesquisa de natureza exploratória, de cunho qualitativo, foi realizada para 

avaliar as conseqüências da extinção dos cursos técnicos de nível médio do UTFPR. 
Buscando verificar se os impactos foram positivos ou negativos para as indústrias de Curitiba 
e Região metropolitana, para tanto, foi aplicado um questionário composto por perguntas 
abertas e fechadas. 

Primeiramente foram utilizados os dados referentes às questões 1, 3 e 4, que pela sua 
característica de respostas fechadas, puderam, conforme tabela 3 e 4,  fornecer dados 
objetivos de interpretação. Para avaliação das perguntas fechadas, considerou-se a resposta 
afirmativa como indicativo de impactos negativos, e respostas negativas como indicativo de 
impactos positivos. Numa segunda etapa foram utilizadas as respostas abertas, de caráter 
subjetivo, onde por interpretação do pesquisador foram retiradas e condensadas as principais 
idéias centrais dos respondentes, para que se pudesse confirmar se a extinção dos cursos 
técnicos de nível médio teve conseqüências positivas ou negativas às indústrias pesquisadas. 
Análise das respostas para perguntas fechadas 

TABELA 3 - Respostas às questões 1, 3 e 4 - respondentes 

Respostas 
Questões 

Afirmativas Negativas Não soube responder 

1- Existe carência de técnicos do nível médio 
para a sua empresa? 08 09 01 
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3- Essa falta de pessoal qualificado faz (fará) 
diferença às empresas? 17 01 - 

4- Vocês necessitam de mão de obra 
qualificada (nível técnico)? 16 01 01 

TOTAIS 41 11 02 

VALORES PERCENTUAIS 75,93 20,37 3,7 

    Fonte: Pesquisa de campo 

Verificando a tabela 3, observou-se que em média 75,93% dos respondentes 
consideram que a extinção dos cursos técnicos de nível médio trouxe conseqüências 
negativas. 

TABELA 4 – Avaliação das empresas para as questões 1, 3 e 4 

Respostas / indicação 
Empresa 

Afirmativas Negativas Impacto apontado 

1- Empresa A 03 03 Indiferente 

2- Empresa B 03 - Negativo 

3- Empresa C 15 04 Negativo 

4- Empresa D 03 - Negativo 

5- Empresa E 03 - Negativo 

6- Empresa F 04 02 Negativo 

7- Empresa G 05 01 Negativo 

8- Empresa H 03 - Negativo 

9- Empresa I 02 01 Negativo 

Totais 41 11  

                               Fonte: Pesquisa de campo 
Analisando a tabela 4, verificou-se que para 89% das empresas pesquisadas, a extinção 

dos cursos técnicos de nível médio trouxe impacto negativo, apresentando-se indiferente em 
apenas uma das empresas, que representa 11% do total. 

Analisando as respostas dadas às perguntas abertas, foram extraídas informações com 
relação à extinção dos cursos técnicos de nível médio. Em sua maioria, as respostas levaram a 
uma interpretação de que os impactos verificados trouxeram conseqüências negativas às 
empresas pesquisadas. Os principais relatos trazem em si a idéia de que a falta dos cursos 
acarretou dentre outras: o aumento de custo para as empresas; uma lacuna entre os técnicos e 
o engenheiro; capacitação profissional ineficiente; a possibilidade de substituição de mão de 
obra técnica por pessoal menos qualificado; a carência de pessoal qualificado no mercado o 
que leva as empresas a investir em treinamento; uma piora sobre o controle de processos nas 
empresas, já que o técnico tinha conhecimento amplo de todas as suas fases; demanda de um 
maior tempo de adaptação a novos postos de trabalho; o domínio técnico é transferido para 
empresas internacionais, ficando no País apenas o processo produtivo. Verificou-se também 
que as indústrias tinham na UTFPR, referência na formação de técnicos de nível médio. 

Foi possível verificar através dos depoimentos de supervisores e gerentes das 
organizações pesquisadas que a extinção dos cursos de nível médio trouxe conseqüências 
negativas às indústrias, as segundo citações dadas: “Alteração na folha de pagamento terá que 
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pagar mais por um tecnólogo em substituição ao técnico nível médio, mas por outro lado à 
média salarial do profissional de nível superior da área tecnológica irá diminuir com o tempo” 
(Empresa C - Analista de Compras). “[...] dificuldade de experiência técnica no mercado e 
dificuldade pra quem quer estudar esta área” (Empresa C - Analista de Produto). “[...] A 
extinção dos cursos de nível médio para a sociedade trará uma lacuna na geração de renda 
familiar” (Empresa I - Auditor da Qualidade). “Haverá uma lacuna entre o profissional 
disponível no mercado (sem conhecimentos técnicos básicos) e o especialista (tecnólogo ou 
engenheiro) que custará muito mais em termos de mão de obra” (Empresa G - Analista de 
Gestão da Qualidade). [...] Um técnico tem 40% de conhecimento teórico e 60% de 
conhecimento prático. Já o engenheiro tem 60% de teoria e 40% de prática. A atividade 
industrial é feita basicamente por conhecimento prático. É esse conhecimento que gera a 
rapidez no processo de industrialização” (Empresa B - Diretor Presidente). 

 

8. Conclusões 
Partindo-se da análise dos resultados obtidos na pesquisa, evidenciou-se que a 

mudança trazida pela nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Lei nº 9.394, 
mostra, por um lado, que os profissionais graduados em nível superior, pela UTFPR, 
conseguem maior competitividade, com relação a empregabilidade. Portanto, a referida 
mudança pode ser considerada positiva, quando a análise toma como base às categorias 
enfocadas neste estudo, ou seja “o novo é mais adaptável para competir”.  Por outro lado, 
quando partimos para um contexto mais abrangente, verifica-se a conseqüência negativa 
advinda da implantação da nova lei, pois o profissional de nível superior é visto pelas 
empresas não como um substituto dos cargos de nível técnico, e sim como uma nova 
categoria profissional.  

Desta forma a extinção dos cursos técnicos de nível médio, gera uma carência de mão 
de obra de nível técnico para as empresas, tendo em vista a indisponibilidade desses 
profissionais no mercado, formados pela UTFPR, referencia neste tipo de formação. 

 

9. Considerações finais 
Foi possível através da realização deste estudo atingir, o objetivo geral da pesquisa, 

que mostrou que a extinção de Cursos Técnicos de nível médio trouxe conseqüências 
negativas às industrias de Curitiba e Região Metropolitana. Foi possível ainda, alcançar os 
objetivos específicos, conhecendo-se que Curitiba e sua região metropolitana precisam de 
mão de obra qualificada de nível médio técnico e que o mesmo faz falta à sociedade 
industrial. 

Como métrica definiu-se a empregabilidade, para identificar o nível de colocação no 
mercado de trabalho, dos profissionais da área tecnológica dos cursos de graduação em 
tecnologia do ensino superior e de graduação técnica do ensino médio, formado pela UTFPR. 
Na qualidade dos pesquisadores, espera-se contribuir para a melhoria da orientação para 
definição de novos cursos técnicos de nível médio, fornecendo subsídios para a tomada de 
decisão. 

É importante observar que a Universidade Tecnológica Federal Paraná – UTFPR, 
sempre foi referência na formação de técnicos, e com a implantação da nova Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional Lei nº 9394, as empresas perderam o referencial de qualidade 
na formação desse tipo de mão de obra. A criação dos cursos de tecnologia não substituem os 
cursos técnicos, fazendo com que as empresas tenham dificuldades em obter mão de obra 
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técnica com a mesma qualidade de outrora, o que faz com que, principalmente seus custos 
sejam onerados no treinamento, para uma rápida adequação aos postos de trabalho. 
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