
A PERCEPÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO PARA TÉCNICOS DE
NÍVEL MÉDIO

Aline Fonseca Reggiani  DUARTE (Unileste); Shyrlleen Christieny Assunção ALVES (Unileste)

Introdução: No século XXI emergiu uma nova fase de expansão do desenvolvimento
econômico e industrial no Brasil que propiciou o aumento da demanda por
profissionais técnicos de nível médio (TNM). A diversidade de formação profissional
existente a partir das transformações do mercado de trabalho apresenta a seguinte
problematização: Qual a percepção dos TNM sobre o do mercado de trabalho atual? O
esclarecimento da questão proposta propicia à psicologia, principalmente em termos da
prática em orientação profissional e de carreira, ampliando o conhecimento sobre o
mercado para TNM, consequentemente melhores métodos de intervir no processo da
escolha profissional e desenvolvimento de carreira. Objetivo: Este estudo teve como
objetivo geral investigar a percepção que os TNM possuem do mercado de trabalho
atual e a trajetória profissional no Vale do Aço–MG. Especificamente buscou analisar
a escolha profissional pelos cursos TNM e verificar o mercado de trabalho para
profissionais TNM no Vale do Aço-MG. Metodologia: Participaram da pesquisa treze
profissionais TNM que atuam há 10 anos nas indústrias do Vale do Aço-MG, todos do
sexo masculino, empregados de uma mesma empresa. Para coleta de dados utilizou-se
um questionário, que segundo Gil (1999) se caracteriza como uma técnica de
investigação composta por questões escritas apresentadas aos participantes com o
objetivo de conhecer opiniões, crenças, etc. Para análise dos resultados utilizou-se a
técnica de análise de conteúdo proposta por Bardin (2009) que consiste na descrição
objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto das respostas especificas
dos participantes. Utilizou-se o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Resultados: Destaca-se que a escolha pela formação TNM, nessa pesquisa,
relaciona-se diretamente às características da região em específico que possui um polo
industrial forte que valoriza os profissionais TNM. A escolha pela formação TNM, no
discurso dos participantes, além de ter o mercado de trabalho como um fator
determinante possui a influência familiar em que há uma tradição que perpassa de
geração em geração dentro da mesma empresa. 
Atualmente, após 10 anos de formação, os profissionais relatam que percebem as
exigências e demandas atuais do mercado de trabalho como exigentes e instáveis,
ressaltando a necessidade de manterem-se atualizados para serem competitivos. 
Diante disso, há aqueles que percebem o momento da economia atual como uma
oportunidade para o crescimento valorizando a formação profissional TNM,
considerando-a fundamental para se destacar diante de outros profissionais. Em
contrapartida, outros que demonstram que existem períodos considerados críticos na
carreira, seja pela crise econômica ou transformações no mercado de trabalho.
Salienta-se que a concepção que os profissionais TNM possuem de suas carreiras e do
mercado de trabalho se diferem, a partir da interação dos trabalhadores com as
organizações, de sua própria concepção de mercado de trabalho e história de vida.
Conclusão: A possibilidade de inserção rápida no mercado de trabalho e menor tempo
de duração do curso técnico atraem futuros profissionais. O Vale do Aço–MG é uma
região diferenciada por valorizar os TNM, porém, as mudanças no mercado de
trabalho e períodos de crise econômica alteraram essa concepção.
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