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Um café da manhã na próxima quarta-feira,
na Fecomércio, em São Paulo, marcará o
lançamento oficial da Arena Social 2007,

espaço destinado à apresentação de experiências
de responsabilidade social corporativa, montado
durante a EXPO ABRH, feira de soluções para a
gestão de pessoas, que acontecerá de 21 a 24 de
agosto, simultaneamente ao CONARH 2007 ABRH
– 33º Congresso Nacional sobre Gestão de
Pessoas, em São Paulo. 

Os Oito Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio, firmados em 2000 pelos 191 países-
membros da ONU (Organização das Nações
Unidas), serão o tema desta quarta edição da
Arena Social. Para enfatizar o papel estratégico
da área de RH nas práticas de responsabili-
dade socioeconômico-ambiental alinhadas aos
objetivos, a ABRH-Nacional, idealizadora do

espaço, decidiu realizar na edição de 2007 a 1ª
Mostra de Melhores Práticas em RH e Projetos de
Responsabilidade Socioeconômico-Ambientais no
Contexto dos Objetivos do Milênio.

No café da manhã, representantes da ABRH e
da TWUN/CNU Brasil (Conversando com as
Nações Unidas) – organização criada para servir
as Nações Unidas no Brasil e cujo trabalho tem
como base duas vertentes: Direitos Humanos e
Questões Urbanas – vão dialogar com os par-
ticipantes sobre essa iniciativa inovadora na
realização da Arena Social e, também, debater as
implicações dos Direitos Humanos nas práticas
corporativas e no cotidiano da gestão de pessoas.

Ao estabelecer o tema da Arena Social 2007 e
atuar em parceria com a TWUN/CNU Brasil, a
ABRH-Nacional visa a auxiliar a sociedade a
identificar o cumprimento dos objetivos do milê-
nio nas práticas das empresas e do governo
brasileiros.

Informações sobre o lançamento:
Tel. (11) 3124-8859, com Vanessa
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Diferenças na interpretação, falta de estru-
tura gerencial para a implementação, visão
distorcida das empresas e instituições sem

condições de educar os alunos são algumas
justificativas para o fato de a chamada Lei do
Aprendiz (Lei 10.097/2000, regulamentada pelo
Decreto 5.598/ 2005) ainda não ser considerada
uma lei que “pegou”.

Criada com o objetivo de promover a qualifi-
cação sócio-profissional e a inserção dos
jovens no mercado formal de trabalho, a lei
determina que todas as empresas de médio e
grande porte contratem aprendizes de 14 a 24
anos. O aprendiz alterna o tempo dedicado ao
trabalho com cursos ministrados pelos Serviços
Nacionais de Aprendizagem (Senai, Senac,
Senar, Senat e Sescoop) – o chamado Sistema S
– ou por escolas técnicas de educação e
entidades sem fins lucrativos, desde que
estejam registradas no Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).
Muitos consideram a iniciativa providencial
frente à realidade dessa fatia da população
brasileira: o número de pessoas desocupadas
entre 15 e 24 anos mais que dobrou de 1995 a
2005, quando atingiu a casa dos 4,4 milhões de
jovens, quase 50% do total de desempregados
do país, segundo estudo do economista Márcio
Pochmann, da Unicamp.

Mas nem a nobreza da intenção, nem a força
de lei, que completará sete anos em dezembro,
estão sendo suficientes para acelerar a adoção de
programas empresariais que contemplem os
aprendizes.

O problema maior está nas próprias empresas
é o que afirma Marília de Oliveira Silva, auditora
fiscal do trabalho do Núcleo de Apoio a Programas
Especiais da Delegacia Regional do Trabalho de
São Paulo (DRT/SP) – são as DRTs que fiscalizam
o cumprimento da lei. “Nos encontros em que
chamamos todos os segmentos envolvidos para
falar da Lei do Aprendiz, há aquelas que mandam
até o auxiliar do escritório de contabilidade como
representante. São pessoas que nem sequer
sabem que competências a empresa que estão re-
presentando 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.”

CARTA ABERTA
Pelo lado das empresas, as dificuldades de se

cumprir a lei não parecem ser poucas. Tanto que
um simples encontro do Programa de Responsa-
bilidade Social no Varejo da FGV-Eaesp, para es-
clarecer dúvidas sobre a Lei do Aprendiz,
resultou em uma carta aberta, posteriormente
encaminhada ao poder público, com sugestões
para solucionar problemas manifestados pelos

varejistas. “Lembro-
me de uma empresa
que aplicava a lei
igualmente no Ama-
zonas e em São
Paulo, mas o fiscal
de Manaus afirmou
que lá era diferente.
Empresas com mui-
ta capilaridade aca-
bam sofrendo com
as discrepâncias na
interpretação que
os fiscais dão à lei

nas diversas regiões do país”, conta a coorde-
nadora do programa, Roberta Cardoso.

Para evitar situações como essa, a carta suge-
re que seja adotado um critério único de fiscaliza-
ção em todo o território nacional, principalmente
no que diz respeito às restrições dos aprendizes
trabalharem em certas funções, como as que
apresentam algum tipo de periculosidade ou
implicam responsabilidade financeira. “No varejo,
o caixa fica responsável pelo numerário, mas a Lei
do Aprendiz diz que o menor de idade não pode ser
responsabilizado”, exemplifica.

FORMAÇÃO
Embora a lei determine que a formação do

jovem pode ser feita por ONGs cadastradas pelo
CMDCA, no caso de não existir uma instituição do
Sistema S no município, muitas localidades não
possuem instituições capacitadas ou com pro-
gramas educacionais de qualidade. “Quem aprova
o cadastramento é o CMDCA, mas já ouvi do
próprio conselho 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 ajudaria a
resolver em parte também a questão da capilari-
dade de certas empresas – e que seja criado um
currículo-base padrão, para dar uma garantia míni-
ma de uniformidade de conteúdo nos cursos, dei-

xando-se a possibilidade de adaptações de acordo
com a necessidade de cada região ou município.

Outra proposta é que o poder público destine
mais recursos à divulgação de experiências bem-
sucedidas na aplicação da Lei do Aprendiz, para
que tanto as empresas quanto os próprios órgãos
municipais deixem de enxergá-la como mais uma
obrigação e passem a vislumbrar o seu potencial
benéfico, como a redução da marginalidade e o
melhor desenvolvimento econômico da região
onde ela é aplicada.

DEBATE INTENSO
Uma das formas mais efetivas de incentivo ao

cumprimento da lei são eventos como o promovido
pela FGV-Eaesp. A própria ABRH está engajada
nesse movimento. Para esmiuçar a lei, em outubro
de 2006, a seccional fluminense reuniu gratuita-
mente no auditorio da Amil, no Rio de Janeiro,
especialistas no assunto e representantes de em-
presas. “Quando a discussão ficar mais intensa, a
aceitação das empresas e do público será maior.
Mais do que cumprir a lei, esse movimento bene-
ficiará quem procura trabalho e quem emprega,
porque fortalecerá o mercado de trabalho”, afir-
mou, à época, o superintendente executivo da
Fundação Roberto Marinho e presidente do Con-
selho da ABRH-RJ, Nelson Savioli.

O tema também ganhou ênfase no Grupo de
Afinidade em Juventude do Grupo de Institutos,
Fundações e Empresas (Gife), organização sem
fins lucrativos que reúne 100 dos maiores investi-

dores sociais
brasileiros. Seu
secretário-geral
Fernando Ros-
setti vê na lei
um aliado im-
portante dentro
de um contexto
em que a juven-
tude se apre-
senta como
uma espécie de
simbolismo de
coisas que não
deram certo na
sociedade bra-
sileira. “Cerca

de 2/3 da população carcerária tem entre 18 e 24
anos; o fenômeno da violência é 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 tem-
po, mas que sejam um estudante-trabalhador e não
um trabalhador-estudante.”

Ele reconhece, entretanto, que, embora se trate
de uma lei inteligente e razoavelmente simples,
exige um certo trabalho. “As empresas, por
exemplo, que ainda não têm jovens no seu ambien-
te precisam desenvolver essa competência. De
certa forma, a lei mexe no processo produtivo e
nas relações trabalhistas e algumas empresas se
ressentem disso. O mais interessante do setor
fundacional corporativo é o desenvolvimento de
experiências e a tentativa de sistematizá-las e
disponibilizá-las para outras instituições”, avalia
Rossetti, para quem a Lei do Aprendiz tende a
pegar não apenas pela obrigatoriedade, mas exige
esforço de todos: empresas, ONGs, sociedade civil
e das próprias famílias.

O que falta para a Lei do Aprendiz “pegar”

Rossetti, do Gife: empresas que não
contratam jovens precisam desenvolver
essa competência
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Roberta, da FGV-Eaesp: sugestão
de que se adote um critério único
de fiscalização no país
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Na próxima edição, confira experiências 
empresariais de sucesso com a Lei do Aprendiz 

e o Aprendiz Legal, programa da Fundação 
Roberto Marinho e da Petrobras.

O porcentual de aprendizes pode variar 
de 5% a 15% do número de funções que
demandam formação profissional.

O contrato tem duração de dois anos.

A remuneração é calculada com base
no salário mínimo/hora – exceto nos casos
em que, na convenção coletiva da categoria,
exista uma cláusula específica para que se
pague o salário normativo – e engloba os
benefícios concedidos aos demais
empregados.

A jornada de trabalho não pode exceder
seis horas diárias. Para quem completou o
ensino fundamental, o período pode ser de
oito horas.

No caso dos aprendizes, o porcentual
recolhido pela empresa para o Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) cai de
8% para 2%.
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