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1 INTRODUÇÃO

Este trabalho tem por objetivo identificar, dentro do grande grupo de ocupações de técnicos de nível médio 
constantes da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), os 
subgrupos que mais geraram postos de trabalho entre 2009 e 2012. Com isso, busca-se fornecer aos cidadãos 
e aos formuladores de política informações úteis sobre as profissões que mais têm se expandido no Brasil, para 
as quais é comum se exigir diploma de ensino médio e algum tipo de certificado relacionado a cursos técnicos. 

Tal como no artigo subsequente, com foco em ocupações tipicamente de nível superior, a análise deste 
trabalho estende-se de 2009 a 2012, com o intuito de se obter um retrato recente, porém não limitado a poucos 
meses, das carreiras de técnicos de nível médio em franca expansão. Dado o período escolhido, espera-se, inclusive, 
que os dados utilizados já reflitam, em alguma medida, mudanças na dinâmica do emprego eventualmente 
decorrentes do novo cenário econômico que vem se desenhando desde a eclosão da crise financeira internacional 
no final de 2008. Dessa forma, espera-se que as informações apresentadas reflitam uma dinâmica minimamente 
consolidada nos anos recentes, e não oscilações momentâneas. 

2 GERAÇÃO DE EMPREGO NAS CARREIRAS TÉCNICAS DE NÍVEL MÉDIO

Carreiras de técnicos de nível médio exigem um tempo de formação menor que carreiras de nível superior.  
É possível obter uma formação em nível técnico no Brasil por três rotas:

• integrada: quando a educação técnica está inserida no currículo do curso de ensino médio;

• concomitante: quando o estudante frequenta um curso técnico em paralelo ao ensino médio; ou

• subsequente: quando a formação técnica é obtida por quem já concluiu o ensino médio.

Nos três casos, a formação técnica demanda um tempo de dedicação inferior aos quatro ou mais anos 
necessários à obtenção de um diploma de nível superior. Desse modo, os cursos técnicos são uma alternativa 
para muitos jovens que almejam a inserção rápida no mercado de trabalho e com boas possibilidades de 
retorno financeiro.

Vale frisar que os números doravante apresentados não são garantia de que essas profissões permanecerão 
indefinidamente em expansão. Não obstante, entende-se que a difusão de dados sobre o passado recente tem o 
potencial de reduzir assimetrias de informação no mercado de trabalho – sendo, neste caso, particularmente útil 
para quem está diante de escolhas profissionais. 

Neste artigo, trabalha-se com o Grande Grupo 3 da CBO desagregado a três dígitos, obtendo-se 36 
conjuntos de ocupações, enumeradas no quadro 1.

* Este trabalho integra uma pesquisa que apresenta, para carreiras de nível superior e de nível técnico, a evolução do salário e da geração de postos de trabalho 
no Brasil entre janeiro de 2009 e dezembro de 2012. Os resultados desta pesquisa são apresentados nesta edição de Radar, subdivididos em quatro artigos.

** Técnico de Planejamento e Pesquisa da Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais, de Inovação, Regulação e Infraestrutura (Diset) do Ipea.

*** Pesquisador do Programa de Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional (PNPD) na Diset do Ipea.
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QUADRO 1
Subgrupos de ocupações de técnicos de nível médio a três dígitos da CBO

Código na CBO Subgrupo de ocupações

300 Técnicos mecatrônicos e eletromecânicos

301 Técnicos em laboratório

311 Técnicos em ciências físicas e químicas

312 Técnicos em construção civil, de edificações e de obras de infraestrutura

313 Técnicos em eletroeletrônica e fotônica

314 Técnicos em metalomecânica

316 Técnicos em mineralogia e geologia

317 Técnicos em informática

318 Desenhistas técnicos e modelistas

319 Outros técnicos de nível médio das ciências físicas e químicas, de engenharia e afins

320 Técnicos em biologia

321 Técnicos da produção agropecuária

322 Técnicos da ciência da saúde humana

323 Técnicos da ciência da saúde animal

324 Técnicos em operação de equipamentos e instrumentos de diagnóstico

325 Técnicos de bioquímica e da biotecnologia

328 Técnicos em necrópsia e taxidermistas

331 Professores de nível médio na educação infantil, no ensino fundamental e no profissionalizante

332 Professores leigos no ensino fundamental e no profissionalizante

333 Instrutores e professores de escolas livres

334 Inspetores de alunos e afins

341 Técnicos em navegação aérea, marítima e fluvial

342 Técnicos em transportes (logística)

351 Técnicos das ciências administrativas

352 Técnicos de inspeção, fiscalização e coordenação administrativa

353 Técnicos de nível médio em operações financeiras

354 Técnicos de nível médio em operações comerciais

371 Técnicos de serviços culturais

372 Técnicos em operação de câmara fotográfica, cinema e televisão

373 Técnicos em operação de emissoras de rádio, sistemas de televisão e de produtoras de vídeo

374 Técnicos em operação de aparelhos de sonorização, cenografia e projeção

375 Decoradores e vitrinistas

376 Artistas de artes populares e modelos

377 Atletas, desportistas e afins

391 Técnicos de nível médio em operações industriais

395 Técnicos de apoio em pesquisa e desenvolvimento

Fonte: CBO/MTE. Disponível em: <http://www.mtecbo.gov.br>.
Elaboração dos autores.

Os nomes de alguns dos conjuntos enumerados no quadro 1 são já bastante claros quanto às carreiras 
de nível técnico que os integram. Este é o caso, por exemplo, de técnicos em biologia, que compreendem os 
técnicos de biotério e os técnicos em histologia. Outras carreiras congregam ocupações mais diversificadas, como 
os técnicos da ciência da saúde humana, que incluem profissionais atuantes em odontologia, enfermagem, óptica 
e optometria, entre outras áreas. Para fins de simplificação, optou-se por manter a desagregação a três dígitos.
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Uma desagregação maior seria desejável se tal detalhamento fornecesse informações práticas mais 
relevantes, de modo que fosse possível identificar com um bom grau de precisão os cursos técnicos 
diretamente relacionados às ocupações. Isto não seria possível, contudo, pois não há uma associação unívoca 
entre a ocupação e o curso técnico. É natural que não haja um casamento perfeito entre uma ocupação 
e uma denominação de curso, tendo em vista que formação e atuação profissionais, mesmo em nível 
técnico, têm dinâmicas próprias e distintas. Um único certificado técnico pode abrir, para o trabalhador, as 
portas para diferentes tipos de emprego, ou uma determinada ocupação pode ser associada a uma gama de 
certificados de formação técnica.

No período analisado, foi gerado no Brasil um total de 402.490 postos de trabalho equivalentes a jornadas 
em tempo integral para técnicos de nível médio. Entenda-se que este número total leva em consideração que 
alguns profissionais são empregados em jornadas de 44 horas semanais (tempo integral) e outros em jornadas 
inferiores. Assim, aplicando-se os devidos pesos às contratações de jornadas inferiores às 44 horas semanais, 
chega-se ao total de 402.490 postos de trabalho equivalentes a jornadas em tempo integral. 

O gráfico 1 mostra as oito carreiras de nível técnico que mais geraram postos de trabalho no Brasil 
entre janeiro de 2009 e dezembro de 2012, segundo dados extraídos do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (CAGED/MTE). 

GRÁFICO 1
Carreiras de técnico de nível médio que mais geraram postos de trabalho (jan./2009-dez./2012)
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Fonte: CAGED/MTE. Disponível em: <http://portal.mte.gov.br/caged/>.
Elaboração dos autores.

Essas oito carreiras perfazem pouco mais de 20% do número de ocupações do Grande Grupo 3 a três 
dígitos da CBO. Juntas, porém, foram responsáveis por três em cada quatro postos de trabalho gerados para 
técnicos de nível médio entre 2009 e 2012. 

Os técnicos da ciência da saúde humana – entre os quais estão inseridos técnicos e auxiliares de 
enfermagem, técnicos em próteses ou em imobilizações ortopédicas, técnicos em odontologia, técnicos em 
óptica e em optometria, e tecnólogos e técnicos em terapias complementares e estéticas – foram os técnicos 
de nível médio que mais viram expandir suas oportunidades de emprego nesse período. A cada cem novos 
postos de trabalho abertos para técnicos de nível médio entre 2009 e 2012, entre 24 e 25 foram preenchidos 
por esta categoria – em outros termos, ao levarem-se em conta as diferenças no número de horas de trabalho 
definidas no contrato de trabalho, um em cada quatro novos empregos de técnicos de nível médio no Brasil 
no período foi destinado a alguma das especialidades que compõem o subgrupo de técnicos da ciência da 
saúde humana. 

Em seguida, vieram os técnicos em eletroeletrônica e fotônica, categoria que compreende os técnicos em 
eletricidade e eletrotécnica, os técnicos em eletrônica, os técnicos em telecomunicações, os técnicos em fotônica 
e os técnicos em calibração e instrumentação. A cada cem novas contratações de técnicos de nível médio, pelo 
menos onze se enquadravam nesta categoria.
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Os técnicos de nível médio em operações comerciais – vendedores, representantes comerciais autônomos, 
corretores de seguros, corretores de imóveis, técnicos em serviços de turismo e em organização de eventos, 
entre outros – formam a categoria que aparece em terceiro lugar em número líquido de postos de trabalho 
equivalentes a jornadas em tempo integral gerados entre janeiro de 2009 e dezembro de 2012. Dez em cada cem 
novos empregos para técnicos de nível médio nesse período foram para estes profissionais. 

Os técnicos das ciências administrativas aparecem como a quarta categoria de técnicos de nível médio que 
mais viram expandir suas oportunidades de emprego. Entre estes profissionais, estão os técnicos em contabilidade, 
os técnicos em administração, os técnicos em segurança do trabalho, os técnicos em secretariado, os taquígrafos, os 
serventuários da Justiça, entre outros. Ao menos oito em cada cem novos postos de trabalho de técnicos de nível 
médio – quando aplicadas as correções que levam em conta as diferenças de jornada de trabalho – foram para 
esta categoria, no período analisado. 

Professores de nível médio – tomados em conjunto os que atuam na educação infantil, no ensino fundamental 
e no ensino profissionalizante – também formam uma profissão que gerou muitos postos de trabalho entre os 
técnicos de nível médio. Como se verá adiante, o crescimento desta ocupação foi proporcionalmente mais 
significativo na região Norte do país. 

Na sequência, vêm os técnicos em informática, os instrutores e professores de escolas livres1 e os desenhistas 
técnicos e modelistas, que completam, nesta ordem, as oito carreiras de técnicos de nível médio para as quais 
mais postos de trabalho foram criados no Brasil entre 2009 e 2012. 

2.1 Distribuição por Unidade Federativa 

Para mostrar a distribuição por Unidade Federativa (UF) dos postos de trabalho gerados para essas oito carreiras que 
concentram três quartos dos novos empregos técnicos de nível médio gerados nos últimos quatro anos no Brasil, foi 
elaborado o mapa 1. Neste, são apresentados dezesseis mapas, dois para cada um destes conjuntos de ocupações. 

O primeiro mapa para cada conjunto de ocupações (A) ilustra a distribuição absoluta pelas UFs dos postos 
de trabalho estimados – ou seja, como os novos empregos para estas profissões se espalharam pelos estados 
brasileiros e pelo Distrito Federal no período. O segundo mapa (B) retrata o peso relativo destes novos postos 
de trabalho no total de admissões líquidas de técnicos de nível médio de cada UF. Assim, em (A) a intensidade 
da cor de cada UF está relacionada à sua posição no total de novos postos de trabalho gerados para o conjunto 
de ocupações, enquanto em (B) a intensidade da cor de cada UF diz respeito ao peso que aqueles novos postos de 
trabalho representaram no saldo líquido de empregos líquidos da UF. 

Para ambos os tipos de mapa, foram criados cinco patamares de classificação das UFs, ora em termos de 
quantidade absoluta (A), ora em termos de concentração relativa (B) dos novos postos de trabalho gerados nas 
oito carreiras de nível técnico de maior expansão no período. Os cinco patamares que aparecem na legenda do 
mapa 1 são: i) alta; ii) média alta; iii) média; iv) média-baixa; ou iv) baixa.

As UFs com alta quantidade absoluta ou alta concentração relativa recebem a coloração de intensidade mais 
forte no respectivo mapa, enquanto aquelas com baixa quantidade absoluta ou com baixa concentração relativa 
recebem a coloração menos intensa no respectivo mapa. 

1. Os instrutores e os professores de escolas livres são profissionais que criam e planejam cursos livres, elaborando programas específicos para empresas e 
clientes. Neste meio, estão profissionais tão heterogêneos quanto instrutores de autoescola e instrutores de equitação para equoterapia. O que os une é o seu 
envolvimento com cursos para os quais não há uma regulamentação oficial estrita quanto a currículo, carga horária etc.
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MAPA 1 
Quantidade absoluta e concentração relativa dos novos postos de trabalho das oito carreiras de técnicos de nível médio de 
maior expansão, por UF (jan./2009-dez./2012)

1A – Técnicos de ciência da saúde humana

(A) Quantidade absoluta na UF (B) Concentração relativa na UF

1B – Técnicos em eletroeletrônica e fotônica

(A) Quantidade absoluta na UF (B) Concentração relativa na UF
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1C – Técnicos de nível médio em operações comerciais 

(A) Quantidade absoluta na UF (B) Concentração relativa na UF

1D – Técnicos das ciências administrativas

(A) Quantidade absoluta na UF (B) Concentração relativa na UF
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1E – Professores de nível médio na educação infantil, no ensino fundamental e no profissionalizante

(A) Quantidade absoluta na UF (B) Concentração relativa na UF

1F – Técnicos em informática

(A) Quantidade absoluta na UF (B) Concentração relativa na UF
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1G – Instrutores e professores de escolas livres

(A) Quantidade absoluta na UF (B) Concentração relativa na UF

1H – Desenhistas técnicos e modelistas

(A) Quantidade absoluta na UF (B) Concentração relativa na UF

Fonte: CAGED/MTE. 
Elaboração dos autores.

Como pode ser visto no mapa 1, quando se olha para a distribuição – em números absolutos – dos novos 
postos de trabalho para esses oito subgrupos ocupacionais, percebe-se que, invariavelmente, São Paulo está entre 
os estados com alta quantidade de geração líquida de empregos. Há presença bastante recorrente também dos 
estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Os estados da região Sul também aparecem amiúde neste patamar, 
frequentado, eventualmente, também pelos três estados de maior economia do Nordeste: Bahia, Pernambuco 
e Ceará. Esta tendência é esperada, dado que os estados mais populosos ou de maior nível de desenvolvimento 
econômico são também os que costumam concentrar o maior número de empregos – e, por extensão, o maior 
número de geração de empregos. 

´
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Mapas feitos a partir de números absolutos da geração líquida de empregos são bastante úteis para formuladores 
de política que se veem diante da decisão sobre onde está a maior demanda por formação profissional para 
cada tipo de qualificação, bem como para cidadãos interessados em saber onde pode haver maior quantidade 
de novas vagas surgindo em sua profissão. Além disso, é possível extrair destes mapas algumas especificidades 
interessantes, principalmente quando a interpretação é feita em conjunto com os mapas que ilustram o peso 
relativo destes subgrupos ocupacionais na geração líquida de empregos de cada UF. Por exemplo, técnicos em 
informática e desenhistas técnicos e modelistas parecem ser profissões que se proliferam particularmente na 
região Sul do Brasil, onde estes subgrupos detêm alta concentração dos empregos gerados.

Os mapas (B), que ilustram o peso relativo de cada subgrupo ocupacional no saldo líquido de empregos de 
cada UF – e não no agregado do Brasil – fornecem, ademais, informações complementares particularmente úteis 
para formuladores de política estaduais. Também são relevantes para o cidadão que esteja propenso a tomar uma 
decisão de se mudar para uma UF onde a importância relativa de sua profissão possa lhe ensejar possibilidades 
maiores de inserção e crescimento. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tomados os dados agregados para todo o Brasil, oito carreiras de nível técnico concentraram um quinto dos 
mais de 400 mil novos postos de trabalho gerados entre 2009 e 2012 para esses profissionais. A maior parte 
desses empregos concentra-se, como seria de se esperar, nas regiões Sudeste e Sul e nos três estados de maior 
economia do Nordeste (Bahia, Pernambuco e Ceará). A distribuição relativa desses novos postos de trabalho no 
universo de cada UF, contudo, revela particularidades interessantes, tanto para o gestor estadual quanto para o 
jovem propenso a escolher uma dessas profissões.

A maior parte do saldo líquido de empregos para técnicos da saúde humana no período concentrou-se 
na região Sudeste, no Rio Grande do Sul e em Pernambuco. Porém, em termos relativos, o crescimento destas 
ocupações foi mais significativo em Alagoas, no Amazonas, no Rio Grande do Norte, em Sergipe e no Tocantins. 

Os técnicos em eletroeletrônica e em fotônica viram sua profissão ser relativamente mais demandada nos 
estados da Bahia, de Minas Gerais, da Paraíba, do Rio Grande do Norte e de Roraima. 

Técnicos de nível médio em operações comerciais foram uma profissão cuja expansão no período gerou 
impacto mais significativo nos estados do Acre, do Amapá, do Ceará, de Mato Grosso e do Rio Grande do Norte. 

Para técnicos das ciências administrativas, a expansão mostrou-se relativamente mais forte no Espírito 
Santo, no Maranhão, no Rio Grande do Norte, em Rondônia e no Tocantins. 

O mercado de trabalho de professores de nível médio na educação infantil, no ensino fundamental e 
no ensino profissionalizante cresceu mais significativamente no Norte do país – em especial, no Acre –, no 
Amazonas e em Rondônia. Alagoas e Paraná completam a lista de estados em que a geração de empregos para 
estes profissionais teve alta participação relativa no saldo líquido de empregos do estado. 

O crescimento do número de postos de trabalho para técnicos em informática foi proporcionalmente mais 
significativo para os três estados do Sul do Brasil – Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul –, bem como 
para Alagoas e Mato Grosso. 

Os postos de trabalho para instrutores e professores de escolas livres tiveram expansão relativamente mais 
significativa no Acre, em Alagoas, no Amazonas, no Espírito Santo e no Tocantins. 

Por fim, os novos postos de trabalho para desenhistas técnicos e modelistas foram mais impactantes, em 
termos relativos, no mercado de trabalho dos estados da região Sul, em Roraima e no Tocantins. 
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APÊNDICE

APÊNDICE A

NOTAS METODOLÓGICAS

Foram tomadas para este exercício ocupações do Grande Grupo 3 da CBO do MTE. Este grande grupo agrega 
os técnicos de nível médio. Desagregando-se o Grande Grupo 3 a três dígitos da CBO, são obtidos 36 subgrupos. 

Nesse nível de desagregação, não há um detalhamento completo da ocupação. Para tanto, seria necessário 
descer ao nível máximo de desagregação da CBO, a seis dígitos. Entende-se, contudo, que a análise tomando 
o Grande Grupo 3 a três dígitos permite uma compreensão suficientemente abrangente, agrupando, em geral, 
funções conexas, ainda que para cada uma delas possa ser exigida formação técnica específica diferente.

Trabalhar com as ocupações mais desagregadas poderia diferenciar técnicos de nível médio tão díspares 
quanto os técnicos em enfermagem e os técnicos em saúde bucal – ambos estão em um mesmo subgrupo, 
a três dígitos. Entretanto, este procedimento traria outras diferenciações menos perceptíveis ao público em 
geral, como a diferenciação entre o técnico de planejamento e controle de produção e o técnico de controle de 
produção, englobados em um mesmo subgrupo.

Diante do fato de que a diferenciação a quatro ou mais dígitos da CBO elevaria muito o número de 
ocupações a serem trabalhadas e agregaria informações relevantes para apenas algumas ocupações, a decisão 
tomada foi analisar o Grande Grupo 3 da CBO ao nível de três dígitos (subgrupo). Ademais, uma maior 
desagregação tampouco permitiria associar cada ocupação a um curso técnico específico, tendo em vista que 
esta associação não costuma ser unívoca. Assim sendo, a opção neste artigo foi por uma agregação maior dos 
técnicos de nível médio que a realizada para os profissionais das ciências e das artes, analisados no artigo seguinte 
deste periódico, intitulado As ocupações de nível superior que mais geraram empregos entre 2009 e 2012. No artigo 
citado, a análise ao nível das famílias ocupacionais (quatro dígitos da CBO) traz diferenciações importantes 
entre profissões que exigem áreas de formação de fato mais distantes entre si; nesse artigo, a diferenciação traria 
este benefício a um número mais reduzido de ocupações. 

A base de dados utilizada foi o CAGED, na atualização em que se encontrava em 19 de fevereiro de 2013. 
Apresentam-se no gráfico 1 os oito subgrupos – 20% do total de subgrupos ocupacionais do Grande Grupo 3 – 
que apresentaram os maiores saldos líquidos de admissões entre janeiro de 2009 e dezembro de 2012. 

O saldo líquido de admissões é dado pela diferença entre o número de pessoas admitidas e o número de pessoas 
desligadas no período. Foram aplicados pesos para ajustar este número à jornada de trabalho contratada em cada 
caso – isto é, o saldo líquido de admissões está expresso em termos de postos de trabalho equivalentes a jornadas 
integrais, que, no Brasil, correspondem a 44 horas semanais. Assim, por exemplo, uma admissão a um posto de 
trabalho com jornada de trabalho de 22 horas semanais foi considerada como a geração de 0,5 posto de trabalho.

O saldo líquido desses oito subgrupos representou 74,9% do saldo líquido total de admissões – corrigidos 
para equivalentes à jornada em tempo integral – no Grande Grupo 3 registrado pelo CAGED para todo o Brasil 
no período analisado. Os mapas apresentados na sequência ilustraram, para o Grande Grupo 3, a distribuição 
deste saldo pelas 27 UFs, tanto em termos absolutos (mapas A) quanto em termos relativos ao saldo líquido total 
de admissões na respectiva UF (mapas B).

A conta feita para cada UF nos mapas A é dada por:

A conta realizada para cada UF nos mapas B é dada por:


