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Cursos Técnicos no Brasil
Os cursos técnicos vêm sendo muito procurados por estudantes, pois além de
proporcionarem formação de curta duração, oferecem melhor custo-benefício
e garantem ao profissional emprego mais rapidamente, se comparado a outros
métodos de estudo. Essa ascensão, além de outros fatores, se deve à crescente
busca, das empresas, por profissionais com habilidades técnicas e qualificação
mais rápida. A fim de explorar melhor o assunto, fizemos este infográfico com
as principais informações sobre cursos técnicos no Brasil.

Os 10 Cursos

Os 10 Cursos

Os cursos mais valorizados do Brasil,
levando em consideração salários
iniciais, baixa oferta de profissionais no
setor, novos mercados e a demanda por
profissionais naquela área, são os
seguintes:

Há diversos cursos técnicos, de
diferentes áreas, cuja média salarial
pode variar bastante, a depender do
local de trabalho, funções atribuídas e
experiência na área. Veja abaixo quais
são as 10 formações técnicas que
podem alcançar os maiores salários para
profissionais experientes.

Mais Valorizados
do Brasil

1º Meio Ambiente
Técnico em

2º
3º

que Pagam
Melhor

1º

Técnico em

Redes de Computadores

Desenvolvedor Mobile

4º Comércio Exterior
Técnico em

5º Geoprocessamento
Técnico em

6º Mecânica
Técnico em

7º Eletrotécnica
Técnico em

Técnico em Programação
Jogos Digitais ou
Rede de Computadores

R$ 12.000

2º
3º
4º
5º
6º
7º

8º Segurança do Trabalho 8º
9º Construção Civil
9º
Técnico em

Técnico em

10º Logística

Técnico em Logística

R$ 9.000

Técnico em
Recursos Humanos

R$ 8.700

Técnico em Seguros

R$ 7.000

Técnico em Contabilidade
R$ 6.500

Técnico em Marketing
R$ 6.500

Técnico em
Segurança do Trabalho
R$ 5.000

Técnico em Mecânica
R$ 4.600

Técnico em Enfermagem

R$ 4.500

10º

Técnico em

Técnico em Estética

R$ 3.800

Áreas e quantidade de cursos
No Brasil, os cursos técnicos são regulados pelo Ministério da Educação (MEC),
cujo catálogo engloba mais de 130 formações técnicas. Abaixo você verá todas
as áreas existentes e a quantidade de cursos técnicos que estão distribuídos em
cada uma delas.

17 cursos

Infraestrutura

28 cursos

35 cursos
Militar

Ambiente e Saúde

8 cursos

23 cursos

Produção alimentícia

Controle e
Processos Industriais

30 cursos

11 cursos

Produção Cultural
e Design

Desenvolvimento
Educacional e Social

22 cursos

17 cursos

Produção Industrial

Gestão e Negócios

17 cursos

7 cursos

Recursos Naturais

Turismo,
Hospitalidade e lazer

2 cursos

10 cursos

Segurança

Informação
e Comunicação

Principais motivos para
escolher um curso técnico

Custo-benefício

Tempo mais curto
na formação

Aumento de renda
(já empregados)

Preparo técnico para iniciar
cursos de graduação

Qualificação profissional
para conseguir um emprego

Curso Técnico

Curso Superior
Mensalidades
mais caras

Mais barato

O curso técnico normalmente é
mais barato, e isso permite que o
profissional economize na sua
formação e consiga custeá-la
sem grandes apertos financeiros.

Menor duração

É comum que as graduações exijam
um maior investimento financeiro, se
comparadas a um curso técnico.
Além de outros motivos, isso se deve
à duração do curso e perfil do corpo
docente.

A curta duração faz com que
muitas pessoas escolham o curso
técnico com o objetivo de obter
o conhecimento mais rápido e
ingressar no mercado de
trabalho.

Longa duração

O curso superior normalmente
exige uma maior dedicação de
tempo do aluno, devido à carga
horária exigida pelo MEC.

Conteúdos
mais extensos

Objetividade
O conteúdo é sempre repassado
de forma objetiva, clara e
técnica, para que o aluno se sinta
preparado para exercer a função
o mais rápido possível.

Como a carga horária é maior, há
oportunidade para que alguns
assuntos específicos sejam
abordados ao longo de vários
períodos.

Facilidade para
encontrar emprego

Conhecimento
mais amplo

Atualmente, empresários buscam
por profissionais que apresentam
habilidades técnicas, logo, esse
tipo de formação contribui para
a facilidade na busca por
emprego.

Como o próprio título indica, o
conhecimento pode ser mais
amplo, já que são oferecidas
disciplinas como filosofia,
sociologia, antropologia, e outros
conteúdos mais teóricos.

Alguns cursos curiosos

Há cursos técnicos que são bastante curiosos e pouca gente sabe que
existem! Conheça alguns deles!

TÉCNICO EM LUDOTECA
O técnico em ludoteca contribui para
uma melhor relação entre o brinquedo
e o aprendizado, estimulando a
criatividade, o espírito esportivo e o
trabalho em equipe, e possibilitando a
aprendizagem e o desenvolvimento.

TÉCNICO EM NECROPSIA
O profissional participa do processo de
identificação do cadáver, coletas de
material biológico e amostras viscerais
para exames de laboratório, exame
cadavérico, reconstituição de cadáver e
na preparação do corpo para o
sepultamento.

TÉCNICO EM IMAGEM PESSOAL
O técnico em imagem pessoal atua em salão
de beleza e clínicas de estética, seja por meio
de contratação, prestação de serviço ou de
forma autônoma. O foco do profissional é
pensar e aplicar técnicas capazes de valorizar
a beleza do corpo, rosto, cabelo ou qualquer
outro atributo pessoal.

TÉCNICO EM CERVEJARIA
Apesar de parecer, este não é o curso
apenas para quem gosta de beber cerveja.
O técnico em cervejaria atua em indústrias
de fabricação de cervejas e microcervejarias,
além de estabelecimentos de
comercialização de cervejas. Análises
químicas, supervisão e controle de
atividades são as principais funções.

TÉCNICO EM FIGURINO CÊNICO
Para quem é criativo e gosta de moda, este é um
curso interessante O profissional da área atua na
pesquisa, concepção, desenho e execução de
figurinos e acessórios para personagens das artes
cênicas, cinema, televisão, publicidade e dança.

TÉCNICO EM TREINAMENTO
E INSTRUÇÃO DE CÃES-GUIAS
Este é o curso técnico ideal para quem gosta de
cachorros e tem vontade de transformar a
paixão em profissão, além de desejar fazer o
bem. Milhares de pessoas possuem deficiência
visual e não há nada melhor do que ter a ajuda
de um cão guia para se locomover livremente.

Fontes:
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&
view=download&alias=77451-cnct-3a-edicao
-pdf-1&category_slug=novembro-2017-pdf&Itemid=30192
Notícias ligadas a cursos técnicos (Exame): https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/cursos-tecnicos/
10 cursos técnicos mais valorizados
https://www.guiadacarreira.com.br/cursos/cursos-tecnicos-mais-valorizados/
Cursos técnicos que mais empregam
https://viacarreira.com/cursos-tecnicos-que-mais-empregam-224950/
10 cursos com melhores salários
https://www.guiadacarreira.com.br/cursos/curso-tecnico/os-10-cursos-tecnicos-com-maiores-salarios/

