


como representante. São pessoas
que nem sequer sabem que compe-
tências a empresa que estão repre-
sentando precisa ter para se manter
viva no mercado." Mas essa, diz ela,
não é a única barreira a ser vencida: é
preciso reduzir o nível de tensão que
hoje existe entre as empresas e as
DRTs. "Para que haja a interlocução
correta entre as instituições pública e
privada, é necessário superar a visão
de que a lei é mais uma obrigação e
baixar a expectativa de punição."

Pelo lado das empresas, as dificul-
dades de se cumprir a lei não pare-
cem ser poucas. Tanto que um sim-
ples encontro do Programa de Res-
ponsabilidade Social no Varejo da
FGV-Eaesp, para esclarecer dúvidas
sobre a Lei do Aprendiz, resultou em
uma carta aberta, posteriormente en-
caminhada ao poder público, com
sugestões para solucionar problemas
manifestados pelos varejistas. "Lem-
bro-me de uma empresa que aplica-
va a lei igualmente no Amazonas e
em São Paulo, mas o fiscal de
Manaus afirmou que lá era diferen-
te. Empresas com muita capilaridade
acabam sofrendo com as discrepân-
cias na interpretação que os fiscais
dão à lei nas diversas regiões do
país", conta a coordenadora do pro-
grama, Roberta Cardoso.

Para evitar situações como essa, a
carta sugere que seja adotado um cri-
tério único de fiscalização em todo o
território nacional, principalmente no
que diz respeito às restrições dos
aprendizes trabalharem em certas fun-
ções, como as que apresentam algum
tipo de periculosidade ou implicam
responsabilidade financeira. "No va-
rejo, o caixa fica responsável pelo nu-
merário, mas a Lei do Aprendiz diz
que o menor de idade não pode ser
responsabilizado", exemplifica.

Embora a lei determine que a for-
mação do j ovem pode ser feita por ongs

Roberta, da FGV-Eaesp:
sugestão de que se adote

um critério único de
fiscalização no país

cadastradas pelo CMDCA, no
caso de não existir uma institui-
ção do Sistema S no município,
muitas localidades não possu-
em instituições capacitadas ou
com programas educacionais de
qualidade. "Quem aprova o
cadastramento é o CMDCA,
mas já ouvi do próprio conse-
lho que eles não têm expertise
para decidir quais ongs estão
preparadas de fato para treinar
os jovens", conta Roberta.

Uma solução sugerida na
carta é que a lei possibilite o
ensino a distância - o que aju-
daria a resolver em parte,
também, a questão da capila-
ridade de certas empresas - e
que seja criado um currículo-base
padrão, para dar uma garantia mí-
nima de uniformidade de conteú-
do nos cursos, deixando-se a pos-
sibilidade de adaptações de acor-
do com a necessidade de cada re-
gião ou município.

engajada nesse movimento. Para es-
miuçar a lei, em outubro de 2006, a
seccional fluminense reuniu gratui-
tamente no auditório da Amil, no Rio
de Janeiro, especialistas no assunto
e representantes de empresas. "Quan-
do a discussão ficar mais intensa, a
aceitação das empresas e do público
será maior. Mais do que cumprir a
lei, esse movimento beneficiará quem
procura trabalho e quem emprega, por-
que fortalecerá o mercado de trabalho",
afirmou, à época, o superintendente
executivo da Fundação Roberto Mari-
nho e presidente do Conselho da
ABRH-RJ, Nelson Savioli.

O tema também ganhou ênfase
no Grupo de Afinidade em Juven-
tude do Grupo de Institutos, Fun-
dações e Empresas (Gife), organi-
zação sem fins lucrativos que reú-
ne 100 dos maiores investidores
sociais brasileiros. Seu secretário-
geral Fernando Rossetti vê na lei
um aliado importante dentro de um

Outra proposta é que o poder pú-
blico destine mais recursos à divul-
gação de experiências bem-sucedi-
das na aplicação da Lei do Apren-
diz, para que tanto as empresas
quanto os próprios órgãos munici-
pais deixem de enxergá-la como
mais uma obrigação e passem a vis-
lumbrar o seu potencial benéfico,
como a redução da marginalidade e
o melhor desenvolvimento econô-
mico da região onde ela é aplicada.

Uma das formas mais efetivas de
incentivo ao cumprimento da lei são
eventos como o promovido pela
FGV-Eaesp. A própria ABRH está



contexto em que a juventude se
apresenta como uma espécie de sim-
bolismo de coisas que não deram cer-
to na sociedade brasileira. "Cerca de
2/3 da população carcerária tem en-

tre 18 e 24 anos; o fenômeno da
violência é muito associado ao jo-
vem. Também é muito comum que,
ao começar a trabalhar, ele deixe
de estudar. Essa lei incentiva que

os jovens trabalhem e estudem ao
mesmo tempo, mas que sejam um
estudante-trabalhador e não um
trabalhador-estudante."

Ele reconhece, entretanto, que,
embora se trate de uma lei inteligen-
te e razoavelmente simples, exige um
certo trabalho. "As empresas, por
exemplo, que ainda não têm jovens
no seu ambiente precisam desenvol-
ver essa competência. De certa for-
ma, a lei mexe no processo produti-
vo e nas relações trabalhistas e algu-
mas empresas se ressentem disso. O
mais interessante do setor funda-
cional corporativo é o desenvolvi-
mento de experiências e a tentativa
de sistematizá-las e disponibilizá-las
para outras instituições", avalia
Rossetti, para quem a Lei do Apren-
diz tende a pegar não apenas pela
obrigatoriedade, mas porque exige
esforço de todos: empresas, ongs, so-
ciedade civil e das próprias famílias.
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