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A oportunidade oferecida aos aprendizes é o diferencial no negócio, acredita Adair Meira, 
presidente da Fundação Pró-Cerrado de Goiânia (GO), que trabalha junto a empresas do 
Planalto Central desde 1996. "A aprendizagem tem a cara do mundo corporativo, faz parte das 
melhores práticas", diz.  
 
Para que as empresas ainda refratárias entrem nessa ciranda, a Pró-Cerrado conta com a 
parceria da Atletas Pela Cidadania, ONG fundada em 2006 com o objetivo de batalhar pelo 
cumprimento da Lei da Aprendizagem. Nesse corpo a corpo, a Atletas desembarca nas 
reuniões com empresários na companhia de figuras carimbadas, como Ana Moser, Hortência, 
Edimilson, Raí e outros 43 atletas. "Fazemos lobby, sim, mas com ética", diz Daniela Castro, 
coordenadora da Atletas. "Atletas em geral têm um histórico de transformação da própria vida, 
vieram de comunidades carentes e precisam apenas contar sua trajetória para sensibilizar os 
empresários." 
 
Raí de Oliveira, uma das estrelas da Atletas, comanda sua própria organização social, a Gol de 
Letra, mas dedica tempo e poder de convencimento à causa da Lei da Aprendizagem. "A 
fiscalização é antipática, mas necessária", acredita Raí. "As empresas deveriam encarar a Lei 
da Aprendizagem como vantagem: além de tratar do futuro profissional do jovem, cria um 
banco de talentos exclusivo e tem incentivos fiscais", diz. "É a maior política pública de 
inclusão; num ano eleitoral, não entendo como nenhum candidato levanta a bandeira da Lei da 
Aprendizagem." 
 
Todo empresário precisa entender que essa lei é transformadora e inclusiva, concorda Eduardo 
Oliveira, superintendente de operações do Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee), 
entidade capacitadora que trabalha em parceria com mais de 4.500 companhias.  
 
O conteúdo pedagógico é fornecido pela Fundação Roberto Marinho, que desenvolve o material 
do Aprendiz Legal. "Temos 20 mil jovens em programas de treinamento, mas é um volume 
muito tímido comparado à demanda", diz. "Precisamos correr contra o tempo para inserir cada 
vez mais jovens em situação de risco no mercado de trabalho." Oliveira diz que 64% do 
pessoal treinado no Ciee são efetivados depois dos dois anos de aprendizagem.  
 
Para motivar as empresas, o Ciee promove eventos, faz reuniões, bate à porta das empresas 
com o slogan ' Empresário, contrate um aprendiz. É bom para a empresa, é bom para o país ' .  
 
Ainda assim, por desconhecimento da lei, alegando dificuldade de encontrar parceria para o 
treinamento e até protegidas pela falta de fiscalização, muitas empresas estão fora do 
www.placardoaprendiz.org.br , campanha da Atletas pela Cidadania, em parceria com o 
Instituto Ethos e o GIFE, que acompanha a evolução do número de aprendizes contratados.  
 
Em junho, o placar indica que no Brasil há 166.034 aprendizes contratados - 21% da meta 
estabelecida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2008, de 800 mil até fim de 2010.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17 jun. 2010, Especial Negócios Sustentáveis, p. 
F2. 


