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RESUMO 

O trabalho apresenta um estudo de caso realizado a respeito do programa Jovem 

Aprendiz na Embrapa. O estudo buscou inicialmente levantar informações sobre o 

programa e descrever o seu funcionamento. O levantamento de tais informações se 

deu por meio de entrevista realizada à Embrapa e à instituição que coordena o 

programa. Em seguida, foram confrontadas as determinações da Lei de 

Aprendizagem (Lei 10.097/2000 e Decreto 5.598/2005) com as informações obtidas 

a respeito do programa, com vistas a certificar se o programa estaria cumprindo com 

as obrigações legais.  O resultado desta comparação é descrito neste documento, 

detalhando cada item analisado e apontando aqueles que se apresentaram 

divergentes. A partir de uma bibliografia especializada, foi construída uma base 

teórica para que fosse possível comparar os conceitos de responsabilidade social 

com a aplicação destes no projeto Jovem Aprendiz na Embrapa. Foi realizada, em 

visita à instituição, pesquisa com os jovens aprendizes contratados para a Embrapa 

com o objetivo de quantificar a percepção dos jovens a respeito do resultado 

proposto pelo programa. Ao final deste estudo, conclui-se que as ações de 

responsabilidade social proposta pela Lei de Aprendizagem estão de fato 

implementadas. Entretanto, foram feitas algumas considerações e sugestões, de 

acordo com o referencial teórico pesquisado, com o objetivo de realização de uma 

pesquisa mais profunda, de forma a avaliar não somente os resultados presentes, 

mas os impactos futuros na vida dos jovens aprendizes. 

 
Palavras-chave: Responsabilidade social. Inclusão social. Programa jovem aprendiz. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização 

A Responsabilidade Social é um desafio conjunto entre empresas, governos 

e sociedade civil que devem atuar de forma integrada em prol do presente e do 

futuro da humanidade, dos seres vivos e do planeta em geral.  O compromisso 

efetivo das empresas com o tema é exercido por intermédio de suas políticas e 

práticas de responsabilidade socioambiental. 

A prática de programas de Responsabilidade Social diz respeito à 

necessidade de revisar e redefinir modos de produção e padrões de consumo 

vigentes de tal forma que o crescimento econômico não seja alcançado a qualquer 

preço, mas considerando-se os impactos e a geração de valores sociais e 

ambientais decorrentes da atuação humana. 

No Brasil, a sociedade deseja que adolescentes e jovens, principalmente os 

de baixa renda, tenham a possibilidade de entrar no mercado de trabalho 

preparados social e profissionalmente. Porém, é possível perceber que para entrar 

no mercado de trabalho, estes possuem uma grande dificuldade devido à falta de 

experiência. 

Os Programas de inserção de adolescentes e jovens no mercado de 

trabalho são baseados na Lei de Aprendizagem (Lei 10.097/2000) que veio acelerar 

o processo de inserção. A mesma garante direitos constitucionais para o jovem 

trabalhador. 

A formação técnico-profissional de adolescentes e jovens amplia as 

possibilidades de inserção no mercado de trabalho e torna mais promissor o futuro 

das novas gerações. A Empresa, por sua vez, além de cumprir sua função social, 

contribui para a formação de um profissional mais capacitado para as atuais 

exigências do mercado de trabalho e com visão mais ampla da própria sociedade. 

Mais que uma obrigação legal, portanto, a aprendizagem é uma ação de 
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responsabilidade social e um importante fator de promoção da cidadania, 

redundando, em última análise, numa melhor produtividade. 

A proposta deste trabalho será a de estudar como uma empresa pública, 

que possui como principal foco pesquisas voltadas para a área agropecuária, 

administra seu programa de responsabilidade social voltada para a inserção de 

jovens de baixa renda no mercado de trabalho. 

1.2 Formulação do problema  

A aprendizagem é uma ação socialmente responsável que traz benefícios, 

presentes e futuros, tanto para os jovens quanto para as empresas. Através desta 

ação, ocorre a qualificação e/ou habilitação inicial de jovens pela articulação entre 

formação e trabalho. 

A empresa pública Embrapa implementou o Programa Jovem Aprendiz na 

Embrapa, voltado para jovens de baixa renda, que visa contribuir na formação dos 

mesmos, tornando-os profissionais capacitados para assumir as diversas exigências 

do mercado de trabalho. 

 A partir do exposto, surge a seguinte situação problemática: A empresa 

pública, Embrapa, está realmente exercitando a responsabilidade social com os 

jovens aprendizes ou o programa é somente para obter mão-de-obra barata? 

1.3 Objetivo Geral  

Esta pesquisa tem por objetivo avaliar o Programa Jovem Aprendiz na 

Embrapa e a adoção de ações de responsabilidade social. 

1.4 Objetivos Específicos  

• Descrever o programa Jovem Aprendiz na Embrapa; 
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• Avaliar se o programa está em acordo com as diretrizes da Lei de 

Aprendizagem (Lei nº 10.097/2000, e  Decreto 5.598/2005); 

• Identificar as ações de responsabilidade social promovidas pelo 

programa; 

• Diagnosticar os fatores que estão interferindo no programa para que 

o mesmo cumpra com seus objetivos. 

1.5  Justificativa   

A Responsabilidade Social é vista como um importante tema no 

comportamento das organizações, e exerce impactos nos objetivos e nas estratégias 

empresariais. As atividades voltadas para a sociedade e o meio ambiente geram 

novas oportunidades de negócios e um marketing favorável frente aos concorrentes. 

Para a sociedade as políticas voltadas para o tema garantem melhorias na 

qualidade de vida. 

Recentemente, as empresas observaram a necessidade de investir na 

sociedade, sobretudo nos jovens, a fim de prepará-los para o mercado de trabalho, e 

ainda suprir uma crescente falta de mão de obra qualificada. Os resultados de tais 

investimentos serão observados no setor de recursos humanos que trarão maior 

qualidade para as próprias empresas, além de fomentar o crescimento do mercado 

consumidor dos bens e serviços comercializados direta ou indiretamente pelas 

companhias. Desta forma, as empresas têm buscado investir em jovens de baixa 

renda, proporcionando uma base de conhecimento que possibilite a inserção desses 

indivíduos no mercado de trabalho já com certa experiência, maximizando as 

chances de conquista de uma vaga no setor produtivo.  

Além do setor privado, o estado também percebeu que investir na 

capacitação dos jovens de baixa renda promove a redução da desigualdade social e 

diminui o ônus do governo nos programas sociais. Assim, o governo federal criou a 

Lei de Aprendizagem, para nortear as práticas de responsabilidade social 

empregadas pelo setor público e privado voltado para os jovens.  

A Embrapa, por sua vez, atendendo às orientações do governo federal, 

desenvolveu o programa Jovem Aprendiz na Embrapa, permitindo que jovens 
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estudantes de baixa renda pudessem ter acesso ao conhecimento e à experiência 

de um primeiro emprego, tirando-os da inércia e conduzindo-os à qualificação 

profissional que possa dar a eles maiores chances de ingresso na sociedade 

produtiva. Entretanto, para verificar a legitimidade do programa Jovem Aprendiz na 

Embrapa, é necessário que sejam levantadas as práticas que estão sendo adotadas 

na empresa com os jovens aprendizes e que estas sejam confrontadas com as 

diretrizes da Lei de Aprendizagem. 

Este trabalho, portanto, justifica-se pelo fato de que o programa 

desenvolvido pela Embrapa deve ter de fato resultados sociais que possibilitem aos 

jovens atendidos adquirir conhecimentos e experiências laborais. Os resultados 

serão úteis para que a empresa identifique os pontos falhos do programa, caso haja, 

e tenha subsídios para promover o aperfeiçoamento das ações implementadas, de 

forma que a responsabilidade social da empresa esteja de fato beneficiando o 

público alvo do programa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A questão da responsabilidade social empresarial é um tema presente em 

debates contemporâneos e seu dinamismo envolve desde a geração de lucros até a 

implementação de ações sociais. Na visão de Melo Neto e Froes (2001), a 

consciência social foi desenvolvida a partir do momento em que os empresários 

perceberam que os problemas sociais dificultam o desenvolvimento dos seus 

negócios. 

O Instituto Ethos (2009) conceitua responsabilidade social como: 

 

A forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da 
empresa com todos os públicos com os quais ela se relaciona e pelo 
estabelecimento de metas empresariais compatíveis com o 
desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos 
ambientais e culturais para as gerações futuras, respeitando a diversidade 
e promovendo a redução das desigualdades sociais (Instituto Ethos, 2009: 
05). 

 

Na visão de Tinoco (2001: 116), o conceito de responsabilidade social está 

ligado às estratégias de sustentabilidade de longo prazo das empresas que passam 

a objetivar não somente os ganhos financeiros, mas também a necessária 

preocupação com os efeitos das atividades desenvolvidas e busca pelo bem-estar 

da sociedade. 

Para Melo Neto e Froes (2001: 26), “responsabilidade social é um estágio 

mais avançado no exercício da cidadania corporativa”. No início, os empresários 

bem sucedidos praticavam como ato de caridade, ações filantrópicas buscando 

retribuir à sociedade parte dos lucros de suas empresas. Posteriormente, passou-se 

a trabalhar nas organizações ações que refletem cidadania e consciência social. Ao 

praticar a responsabilidade social, a empresa demonstra uma atitude respeitosa e 

estimulante à cidadania corporativa gerando uma associação entre as ações 

socialmente responsáveis e as ações da cidadania empresarial. 

Os mesmo autores afirmam que: 

 

A responsabilidade social busca estimular o desenvolvimento do cidadão e 
fomentar a cidadania individual e coletiva. Sua ética social é centrada no 
dever cívico... as ações de responsabilidade social são extensivas a todos 
os que participam da vida em sociedade – indivíduos, governo, empresas, 
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grupos sociais, movimentos sociais, igreja, partidos políticos e outras 
instituições (Melo Neto e Froes, 2001: 27). 

 

No Brasil, a partir da década de 1990 surgiram diversas organizações não-

governamentais que foram criadas objetivando salientar a importância das ações 

sociais para a empresa e para a sociedade. Mein apud Tenório (2004: 28) acredita 

que as empresas estão passando por um processo de transformação em sua forma 

de atuação social, de um “modelo individualizado para uma atuação coletiva e 

profissional”. Essa tendência indica uma mudança onde a atuação empresarial 

passa de uma postura individual para uma coletiva, desenvolvendo empreendedoras 

sociais. 

O novo padrão na gestão de responsabilidade social ocorre a partir das 

recentes transformações do mundo empresarial. Os autores Melo Neto e Froes 

(2001: 45), salientam que tais ações sofreram importantes mudanças em seu 

objetivo e em suas características. Tornando-se ações sociais que buscam grandes 

resultados no âmbito da sociedade e das comunidades, com focos de atuação bem 

definidos e não mais de caráter puramente assistencialista e filantrópico. 

Segundo os autores, a figura do “empreendedor social” – empresário 

atuante no setor social – é o combustível dessa transformação. Seu objetivo é o de 

obter resultados sociais positivos, proporcionar mudanças para melhor na vida das 

pessoas, proporcionar motivos de esperança no futuro do mundo e preservar a 

riqueza da vida humana. Em ações socialmente empreendedoras é praticada a 

filantropia de alto rendimento que é focada em resultados, mobiliza vontades e gera 

grandes transformações promovendo o desenvolvimento social da cidadania 

responsável. 

A fim de garantir ações empresariais praticadas nos moldes da filantropia de 

alto rendimento, as empresas devem concentrar-se em dois focos distintos: os 

projetos sociais e as ações comunitárias. Melo Neto e Froes (2001: 29) explicam que 

os projetos sociais são aqueles empreendimentos que buscam soluções de 

problemas sociais que flagelam a sociedade; tais soluções demandam ações 

imediatas, de médio e longo prazo. Já as ações comunitárias dizem respeito à 

participação da empresa em programas e campanhas sociais realizadas pelo 

governo e/ou entidades filantrópicas; a participação empresarial ocorre por meio de 

doações e ações de trabalho voluntário.  
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A responsabilidade social surgiu com a mudança de alguns valores: 

valorização do ser humano, respeito ao meio ambiente e a busca de uma sociedade 

mais justa. Esses novos valores ocorrem da persistência pública de que as 

empresas se preocupem não somente com o empenho econômico, mas também 

com o social. Assim, conforme Tenório e colaboradores (2004: 45), a vida 

empresarial neste ambiente competitivo depende de como as estratégias lidam com 

as ações sociais, de maneira a se “obter eficiência e lucratividade com a 

preservação da imagem e da reputação das companhias no mercado e na 

sociedade”. O mesmo defende que é importante a união entre o valor social e o 

negócio, além da redefinição do marketing empresarial. 

As empresas percebem a relevância da questão da responsabilidade social 

para o negócio. Desta forma, o marketing está se desenvolvendo e abordando novas 

questões que alcançam a responsabilidade social. Eis como Kotler e Armstrong 

apud Tenório e colaboradores (2004: 47) definem o marketing com responsabilidade 

social: 

 

O conceito de marketing societário sustenta que a organização deve 
determinar as necessidades, desejos e interesses dos mercados-alvo e 
então proporcionar aos clientes um valor superior, de forma a manter ou 
melhorar o bem-estar do cliente e da sociedade. (...) este conceito 
questiona se o conceito tradicional de marketing é adequado a uma época 
com problemas ambientais, escassez de recursos naturais, rápido 
crescimento populacional, problemas econômicos no mundo inteiro e 
serviços sociais negligentes. Pergunta se a empresa que percebe, serve e 
satisfaz desejos individuais está sempre fazendo o melhor para o 
consumidor e para a sociedade a longo prazo (Kotler e Armstrong apud 
Tenório e colaboradores, 2004: 47) 

 

Para muitos estudiosos e empresários a adoção do marketing social pelas 

empresas não é bem quista, pois se acredita que as iniciativas de uma “empresa 

cidadã” não podem ser envolvidas em estratégias de marketing. Para estes 

conservadores, o marketing atrapalha as ações sociais das empresas, pois a mesma 

tende a priorizar atividades que possuem forte apelo na mídia, problemas sociais da 

moda e programas que possuem grande visibilidade. 

Há outra linha que defende o marketing social, pois seu impacto na 

qualidade, na produtividade e na competitividade é direto. Com a utilização de suas 

ferramentas, o marketing modifica e influência a percepção de seus clientes e o 

induz a qualificar seus produtos como vitais.  O social agrega valores e fortalece a 

imagem corporativa, com isso a empresa ganha respeito e a simpatia de seus 
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clientes, fornecedores e sociedade. Praticando ações de cunho social, as empresas 

criam e mantêm vínculos tanto no ambiente interno quanto externo. 

No que tange o marketing social, Melo Neto e Froes (2001: 73) defendem: 

 

Há, sim, um marketing social, ético, firme e responsável, que se contrapõe 
ao marketing de causa. (...) As empresas usam as causas sociais como 
plataforma de seus negócios. (...) Essas ações de médio e longo prazos 
garantem sustentabilidade, cidadania, solidariedade e coesão social. (...) os 
ganhos da empresa resultantes da maior visibilidade dessas ações 
constituem o que denominamos de marketing social ético (Melo Neto e 
Froes, 2001: 73) 

 

 As ações trabalhadas neste raciocínio garantem produtividade, respeito, 

credibilidade e principalmente a alavancagem das vendas. Tinoco (2001: 116) 

comenta que a adoção de uma postura pró-responsabilidade social indica ganhos 

tangíveis para as empresas, com fatores que agregam valor, reduzem custos e 

trazem maior competitividade e visibilidade da instituição. 

As práticas que envolvem o marketing e a responsabilidade social possuem 

como discurso central a ética. Para Chanlat apud Paula et al. (2002: 3) a ética é 

vivenciada em interação, pois é no reconhecimento de um outro que a ética é 

realizada. Desta forma, a avaliação das estratégias empresariais em bases éticas 

utiliza o conceito de responsabilidade social. A autora reforça que ética está 

embasada no discurso filosófico e a responsabilidade social é voltada ao 

comportamento organizacional, tanto no ambiente interno quanto externo.   

Na figura 1 é possível observar quais são os principais alvos que o 

comportamento ético empresarial possui na concepção de Melo Neto e Froes (2001: 

132). 
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Figura 1: Comportamento ético empresarial. Fonte: M elo Neto e Froes, (2001) 
 

Os alvos desse comportamento são atingidos em plenitude com a 

transferência de valores éticos exercidos pela empresa. Desta forma, suas ações 

tornam-se sustentáveis com resultados que garantam uma melhoria na qualidade de 

vida da sociedade.  

Busca-se a melhoria na qualidade de vida da sociedade principalmente com 

a redução e a eliminação da pobreza e esta é a principal justificativa para as ações 

sociais tanto do governo quanto das empresas. 

Existem diversas dificuldades enfrentadas pela população que dificultam tais 

ações na área social, porém o maior problema a ser solucionado é o de definir e 

visualizar a pobreza. Sem uma correta conceituação da palavra, a proposta de 

alternativas e a análise do problema são dificultadas, gerando a impossibilidade em 

alcançar as metas e os resultados esperados das ações sociais. Para Demo apud 

Oliveira (2004) a palavra pobreza possui o seguinte tratamento: 

 

Pobreza não pode ser vista só como carência material, pois esta é a face 
material e explícita da exclusão social, decorrente a outro tipo de pobreza, 
a política. Pobreza não será carência dada, natural, mas aquela produzida, 
mantida, cultivada por conta do conflito subjacente em torno do acesso a 
vantagens sociais, sempre escassas na sociedade. Ser pobre não é 
apenas não ter, mas, sobretudo ser impedido de ter, o que aponta muito 
mais para uma questão de ser, do que de ter. [...] a miséria é transformada 
em estratégia de acumulação de vantagens, mantendo o pobre como 
massa de manobra, objeto de manipulação (Demo apud Oliveira, 2004: 60) 
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Oliveira (2004) reforça que o entendimento da pobreza e seu tratamento, 

devem passar por mudanças radicais, tanto para quem “assiste” e “ajuda”, como 

para quem “recebe” e é “ajudado”. Pois, “se o pobre não descobrir um dia que 

pobreza é injustiça, não chegará a tornar-se sujeito de seu próprio destino” (Demo 

apud Oliveira, 2004). 

As soluções ao serem almejadas devem surgir dessas dimensões: 

perspectivas, mobilidade social e inclusão social. No quesito perspectivas, a solução 

mais louvável e capaz de reverter este quadro seria a melhor distribuição da renda. 

No campo da mobilidade social, muitas empresas investem através de ações sociais 

internas e externas voltadas para a educação. Para ocorrer a inclusão social, a 

direção a ser seguida é a busca de formas inovadoras de inserção das empresas na 

sociedade. 

Na análise desta dimensão “social desenvolvimentista”, Melo Neto e Froes 

(2001: 50) afirmam que tal processo ocorre da seguinte forma: 

 

a) geração de empregos como forma de aumentar a renda dos 
trabalhadores, criar e ampliar suas perspectivas de uma via melhor e digna; 
b) realização de investimentos sociais na educação, de funcionários e de 
membros da comunidade, de modo a “turbinar” a sua mobilidade social; 
c) busca de novas formas de inserção social, contribuindo para o 
desenvolvimento sustentável dos municípios onde atual, e das 
comunidades vizinhas (Melo Neto e Froes, 2001: 50) 

 

De acordo com os autores, as empresas possuem um forte papel no 

combate à pobreza. A partir de ações sociais inovadores e técnicas é possível gerar 

soluções que contribuam para a solução desse problema. 

Na eliminação da pobreza, ações voltadas para os jovens e as crianças 

possuem grande relevância, pois esses são os grupos menos favorecidos da 

população, principalmente pelos serviços públicos como assistência médica e 

educação serem de péssima qualidade. As ações sociais das empresas focadas nas 

crianças e nos jovens são cada vez mais freqüentes e na prática as empresas 

desenvolvem projetos multifuncionais que englobam ações de educação, 

alimentação, assistência social e saúde.  

Para Golgher e Araujo Jr. (2003), um ponto urgente a ser abordado é a 

melhoria das condições de inserção dos jovens no mercado de trabalho, pois 

atualmente essas formas de inserção são muito precárias, assim como as 

possibilidades futuras desses jovens. 
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De acordo com Silva e Kassouf (2002), o emprego e a sua qualidade é 

motivo de preocupação para vários países, pois afeta tanto as economias 

desenvolvidas como aquelas em desenvolvimento e o problema do desemprego 

entre os jovens contribui para o aumento dos índices de criminalidade, entre eles o 

da violência, da prostituição e do consumo de álcool e drogas. Aspectos 

extremamente negativos puderam ser observados quando o nível de desemprego 

entre os jovens era alto, aumentando a participação desses indivíduos em crimes e 

suicídios. 

Tendo os jovens como os indivíduos que comporão a força de trabalho das 

próximas décadas, torna-se preocupante o comprometimento da vida profissional 

desses jovens, pois à medida que a expectativa de vida do brasileiro é elevada, este 

fato toma maior relevância, visto que a baixa escolaridade de um jovem refletirá na 

sua produtividade futura e, por conseqüência, nos seus rendimentos, elevando o 

nível de pobreza do país. Aliado a isto está a influência da escolaridade dos pais na 

escolaridade dos filhos, reproduzindo uma baixa capacitação profissional nas novas 

gerações.  Para que este ciclo de falta de capacitação seja interrompido, faz-se 

necessário o maior conhecimento dos jovens e os problemas que enfrentam (TELES 

et al., 2003). 

Segundo Silva e Kassouf (2002), as taxas de desemprego entre os jovens 

brasileiros, com idade entre 15 e 24 anos, que em 1990 era de 10,7% saltou para 

17,2% em 1998. 

A taxa de desemprego entre os jovens de ambos os sexos é maior para os 

indivíduos mais pobres em comparação com o total de jovens (GOLGHER e 

ARAUJO JR., 2003).  

As autoras Silva e Kassouf (2002) também observam que para os jovens 

entre 15 e 24 anos de idade, a experiência profissional é um critério que os coloca 

em vantagem em relação aos demais, sendo a experiência mais valorizada que a 

escolaridade. Enquanto o aumento de um ano de experiência aumenta 20% a 

probabilidade de o jovem encontrar-se empregado, o aumento de um ano de 

escolaridade aumenta apenas em 1%.  

Teles et al. (2002) descreve como um paradoxo a falta de experiência 

profissional que os jovens apresentam para conseguir um emprego, sendo que para 

adquirir tal experiência eles precisam primeiramente de um emprego. Isto torna 

precárias as relações de trabalho dos jovens, levando-os, muitas vezes, a buscar 
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opções mais fáceis e de retorno mais rápido, como a informalidade ou até mesmo a 

marginalidade. 

Silva e Kassouf (2002), concluem que essas altas taxas de desemprego que 

os jovens enfrentam conduzem a sérias conseqüências, onde muitas vezes são 

irreversíveis, para os próprios jovens e para suas famílias. As autoras também 

sugerem que para melhorar a qualidade de vida desses jovens e promover 

condições para o desenvolvimento sustentável do país, é necessária uma política 

voltada para a juventude, compreendendo educação, trabalho, cultura, saúde e 

lazer. 

A articulação do trinômio educação-trabalho-renda pela participação ativa 

das empresas na capacitação para a empregabilidade suporta e concretiza 

tentativas de dignificar as remunerações de adolescentes de baixa renda, podendo 

tornar o valor dessas remunerações mais educativo que monetário. 

 

Contratar um Jovem Aprendiz é uma forma de ampliar a relação da 
empresa com a comunidade, já que o aprendiz é um representante da 
região onde vive. Além de uma obrigação legal, o cumprimento da cota de 
aprendizagem é uma forma de exercer a responsabilidade social 
empresarial, promovendo o desenvolvimento por meio de uma iniciativa de 
geração de renda. A empresa, conectada com a realidade da comunidade 
em que está inserida, amplia suas possibilidades de crescimento e tem 
mais chances de conquistar o reconhecimento público. Oferecer 
oportunidade de trabalho a um Jovem Aprendiz é mais do que mudar a 
realidade de um jovem, é mostrar a todos os demais funcionários a 
importância da diversidade e o papel do gestor como tutor que ensina um 
ofício (MTE, FENABAN, 2007:37). 

 

Segundo o Instituto Ethos (2000), a aprendizagem deve ser interpretada 

como parte da educação do jovem e nunca se contrapondo a ela, somente podendo 

ser realizada por meio de atividades que tornem prioritárias as exigências 

pedagógicas de desenvolvimento do conhecimento do jovem em relação à sua 

produtividade. Desta forma, a aprendizagem profissional, inclusive por questões 

legais, não pode impactar no ensino regular do aprendiz. 

Ao proibir o trabalho para os jovens menor de 16 anos, a Constituição 

Federal de 1988 permitiu o ingresso no mercado de trabalho dos jovens a partir dos 

14 anos de idade, na condição de aprendiz. Para que se pudesse regular a 

aprendizagem, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) passou por um processo 

de modernização a partir da promulgação das leis 10.097/00, 11.180/05 e 11.788/08. 

O direito à aprendizagem também está previsto nos artigos 60 a 69 do Estatuto da 
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Criança e do Adolescente (ECA), estando alinhado aos princípios de proteção da 

criança e do adolescente (TEM/SIT, 2008). 

SENAI/DN (2006) define a aprendizagem da seguinte forma: 

 

Aprendizagem é a formação técnico-profissional – compatível com o 
desenvolvimento físico, moral, psicológico e social do jovem – carac-
terizada por atividades teóricas e práticas, metodicamente organizadas em 
tarefas de complexidade progressiva, desenvolvidas no ambiente de 
trabalho. Considera-se a aprendizagem como forma de educação profissio-
nal de nível básico ou técnico, destinada à qualificação ou habilitação inicial 
de jovens aprendizes e caracterizada pela articulação entre formação e 
trabalho (SENAI/DN, 2006: 11) 

  

Desta forma, o aprendiz é definido como o jovem com idade entre 14 e 24 

anos, devidamente matriculado e com freqüência na escola, caso não tenha 

concluído o ensino médio, e que esteja inscrito em um programa de aprendizagem 

(art. 428, § 5º, da CLT). 

Segundo MTE/SIT (2008), a seleção do aprendiz deve ser feita observando-

se o princípio constitucional de igualdade, vedado qualquer tipo de discriminação 

aos direito e liberdade fundamentais, dispondo o empregador de total liberdade para 

selecioná-lo, observando os dispositivos legais relacionados à aprendizagem e a 

prioridade, além das diretrizes específicas de cada programa de aprendizagem. 

De acordo com o art. 16 do Decreto nº 5.598/05, as empresas públicas 

estão obrigadas a contratar aprendizes, podendo optar pela contratação direta ou 

por meio das Entidades Sem Fins Lucrativos (ESFL), devendo contratar no mínimo 

5% e no máximo 15% de aprendizes por estabelecimento, sobre o total de 

empregados cujas funções demandem formação profissional, conforme estabelecido 

no art. 429, caput e § 1º da CLT. 

A empresa contratante deve designar um funcionário para monitorar o 

aprendiz, o qual ficará responsável pelo acompanhamento das atividades e pela 

coordenação dos exercícios práticos, garantindo que a formação contribua de fato 

para o desenvolvimento do aprendiz e que esteja alinhada com os conteúdos do 

programa de aprendizagem (art. 23, § 1º, do Decreto nº 5.598/05). 

O art. 428, § 2º, da CLT e art. 17, parágrafo único do Decreto nº 5.598/05, 

garantem ao jovem aprendiz o direito ao salário mínimo/hora, sendo observado o 

piso salarial, podendo ser garantido valor maior no contrato de aprendizagem, na 

convenção ou acordo coletivo da categoria. Também é garantido ao aprendiz o 
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direito ao vale-transporte para o deslocamento residência-empresa e vice versa, 

recolhimento ao FGTS sob a alíquota de 2%, férias remuneradas, coincidentes com 

as férias escolares para os aprendizes com idade inferior a 18 anos, entre outros.  

 

Mais importante que os números, entretanto, é a observância da 
consciência nacional, cada vez mais consistente, de que a aprendizagem 
não deve se limitar a um mero cumprimento de imposição legal. Trata-se, 
na verdade, de uma importante estratégia de geração de oportunidade de 
formação e emprego para os jovens e de renovação dos quadros de 
pessoal qualificado das empresas.  
De fato, podemos qualificar a aprendizagem como uma medida estratégica 
“do bem” que traz benefícios, presentes e futuros, para a população, para 
as empresas, para a sociedade e para o país (SENAI/DN, 2006: 7) 

 

A prática da cidadania empresarial é efetiva ao se traçar um paralelo entre 

empresa e aprendizagem. Conforme Tenório (2006), esta expressão é muito 

utilizada para evidenciar o envolvimento da empresa em programas sociais de 

participação comunitária, ocorridos por meio do incentivo ao trabalho voluntário e 

compartilhamento de sua capacidade gerencial. 

Goldstein apud Palácios (2009) coloca que a ação da cidadania empresarial 

ocorre ao permitir a formação e a inserção de jovens num mercado de trabalho cada 

vez mais excludente, dando-lhes assistência numa fase decisiva da vida. 
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3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

3.1 Tipo e descrição geral da pesquisa  

Conforme Matias-Pereira (2006), a pesquisa científica deve ser entendida 

como um procedimento racional e sistemático e, para que ela seja concretizada, é 

essencial a utilização de métodos e caminhos técnicos, dentre os chamados 

procedimentos científicos. Assim, a ciência é feita com seriedade, rigor, cuidado e 

parâmetros que possam garantir segurança e legitimidade às informações 

descobertas. 

Zambalde et al. (2007: 79) apresenta que uma obra científica tem por 

finalidade comunicar a um público-alvo ou leitor específico, o problema abordado, os 

processos metodológicos desenvolvidos e os resultados alcançados pela 

investigação científica. Desta forma, esta pesquisa científica busca apresentar o 

Programa Jovem Aprendiz na Embrapa e suas principais contribuições e possíveis 

fraquezas no campo da responsabilidade social. 

Esta pesquisa científica é de natureza aplicada, pois conforme Matias-

Pereira (2006) ela objetiva a geração de conhecimentos para a aplicação prática e 

voltada para a solução de problemas específicos, envolvendo verdades e interesses 

locais. 

Cervo e Bervian (1983) defendem que na pesquisa aplicada, “o investigador 

é movido pela necessidade de contribuir com fins práticos, mais ou menos 

imediatos, buscando soluções para problemas concretos” (Cervo e Bervian, 1983: 

54). 

O caráter deste estudo, por sua vez, é exploratório e descritivo, pois busca 

descobrir se existe ou não um fenômeno e é considerado como primeiro passo na 

investigação e, ainda, observa, analisa e correlaciona fatos sem manipulá-los. A 

modalidade de estudo exploratória é utilizada quando o pesquisador quer investigar 

tópicos onde existe pouco conhecimento, devendo ser simples, mas muito completo 

(MATIAS-PEREIRA, 2006). Já a descritiva é um levantamento das características 

conhecidas que compõem o fato/fenômeno/processo. Normalmente é feita na forma 
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de levantamentos ou observações sistemáticas do fato/fenômeno/processo 

escolhido (SANTOS, 2004). 

3.2 Caracterização da organização 

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa, vinculada ao 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, foi criada em 26 de abril de 

1973.  

A Embrapa atua por intermédio de 40 centros de pesquisa, dividindo-se em 

unidades de temas básicos, unidades ecorregionais e unidades de produtos, e três 

Serviços, sendo eles Embrapa Café, Embrapa SCT (Informação Tecnológica) e 

Embrapa SNT (Transferência de Tecnologia) presentes em quase todos os Estados 

da Federação, nas mais diferentes condições ecológicas, orientadas pelas diretorias 

executivas e unidades administrativas. 

Está sob a sua coordenação o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária-

SNPA, constituído por instituições públicas federais, estaduais, universidades, 

empresas privadas e fundações, que, de forma cooperada, executam pesquisas nas 

diferentes áreas geográficas e campos do conhecimento científico. 

O negócio da Embrapa esta focado basicamente na pesquisa agropecuária 

resultante de transferência de tecnologia à sociedade brasileira e mundial, utilizando 

de recursos acessíveis aos produtores e parceiros diretamente ligados a empresa. 

A Missão da Embrapa, base da sua razão de ser e da identidade 

institucional, é: Viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação, 

entendidas como a introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente 

produtivo ou social, que resultem em novos produtos, processos ou serviços. A 

agricultura é entendida em um sentido amplo e abrange a produção, o 

beneficiamento e/ou a transformação de produtos agrícolas e extrativistas, pois 

compreende desde processos mais simples até os mais complexos, inclusive o 

artesanato no meio rural e a agroindústria em seu conceito ampliado, que abrange 

insumos, máquinas, agropecuária, indústria e distribuição.  

Os valores que balizam as práticas e os comportamentos da Embrapa e de 

seus integrantes, independentemente do cenário vigente, e que representam as 

doutrinas essenciais e duradouras da empresa são:  
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1. Excelência em pesquisa e gestão – Estimulamos práticas de organização 

e gestão orientadas para o atendimento das demandas dos nossos clientes, e, para 

isso, pautamos nossas ações pelo método científico e pelo investimento no 

crescimento profissional, na criatividade e na inovação.  

2. Responsabilidade socioambiental – Interagimos permanentemente com a 

sociedade, na antecipação e na avaliação das conseqüências sociais, econômicas, 

culturais e ambientais da ciência e da tecnologia, e contribuímos com 

conhecimentos e tecnologias para a redução da pobreza e das desigualdades 

regionais. 

3. Ética – Somos comprometidos com a conduta ética e transparente, 

valorizamos o ser humano com contínua prestação de contas à sociedade. 

4. Respeito à diversidade e à pluralidade – Atuamos dentro dos princípios do 

respeito à diversidade em todos os seus aspectos, e, por isso, encorajamos e 

promovemos uma perspectiva global e interdisciplinar na busca de soluções 

inovadoras. 

5. Comprometimento – Valorizamos o comprometimento efetivo das pessoas 

e das equipes no exercício da nossa Missão e na superação dos desafios científicos 

e tecnológicos para a geração de resultados para o nosso público alvo. 

6. Cooperação – Valorizamos as atitudes cooperativas, a construção de 

alianças institucionais e a atuação em redes para compartilhar competências e 

ampliar a capacidade de inovação, e, para isso, mantermos fluxos de informação e 

canais de diálogo com os diversos segmentos da sociedade. 

A Visão da Embrapa é: “Ser um dos lideres mundiais na geração de 

conhecimento, tecnologia e inovação para a produção sustentável de alimentos 

fibras e agroenergia”. 

3.3 População e amostra  

Em pesquisa, Rudio (1995: 48) define como população a totalidade de 

indivíduos que possuem as mesmas características, definidas para um determinado 

estudo; e depende das especificações e das características de cada caso. O autor 

acrescenta que uma pesquisa geralmente não é feita com todos os indivíduos 
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pertencentes a este grupo, geralmente seleciona-se uma parte representativa dela, 

denominada amostra.  

Neste estudo, a população alvo são os adolescentes e jovens, entre 14 e 18 

anos, participantes do Programa Jovem Aprendiz na Embrapa que atualmente são 

um total de 83. 

É utilizada uma amostra do tipo não-probabilística acidental, pois segundo 

Rudio (1995: 51) este tipo de amostra considera apenas os casos que vão 

aparecendo e continua-se o processo até que a amostra atinja o tamanho desejado. 

De acordo com Barbetta (2003), o tamanho desejado para amostra é obtido das 

expressões dos intervalos de confiança, ficando o nível de confiança e o erro 

amostral tolerado. O autor apresenta uma fórmula, onde é possível observar que 

“depois de fixado o nível de confiança e o erro tolerável, o tamanho da amostra 

depende basicamente da variabilidade da variável em estudo” (BARBETTA, 2003: 

60). 

Fórmula:                

 
n° =  1                                        n° = __ 1  __  = 123 
        E²°                                            (0,0081) 
 
n = N . n°                                    n = 83 . 123 = 10.209 = 49 
      N + n°                                         83 + 123      206 
 
Onde: 
n – Tamanho da Amostra; 
N – Tamanho da população; 
n° - Aproximação do tamanho da amostra; 
E° - Erro amostral tolerável. 
 

 

Desta forma, são selecionados 49 indivíduos em um universo de 83 jovens 

participantes do programa Jovem Aprendiz na Embrapa, o que garante a pesquisa 

uma margem de erro de 9% com um coeficiente de 95%. 

3.4 Instrumento(s) de pesquisa 

Esta pesquisa científica tem uma abordagem predominantemente 

quantitativa iniciando-se com uma seleção estatisticamente significativa dos jovens 

participantes do Programa Jovem Aprendiz na Embrapa, a fim de representar a 

realidade social com seus aspectos abordados. São aplicados para embasar esta 
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pesquisa os procedimentos de coleta de dados dos tipos: pesquisa bibliográfica, 

levantamento de dados baseado em questionário, pesquisa documental e estudo de 

caso. 

A pesquisa quantitativa para Macedo (2005: 77) objetiva conhecer e 

quantificar as preferências, os medos e os anseios de determinado grupo de 

pessoas, mensurando a presença de uma qualidade no objeto de estudo. O autor 

ainda esclarece que esse tipo de pesquisa oferece alta representatividade estatística 

e baixa profundidade, pois utiliza amostras representativas.  

A pesquisa bibliográfica utilizada pode ser considerada como uma das mais 

importantes etapas desta pesquisa científica, pois diz respeito à fundamentação 

teórica que foi adotada para tratar o tema e o problema desta pesquisa.  Cervo e 

Bervian (1983: 55) explicam que a pesquisa bibliográfica procura explanar um 

problema a partir de referências teóricas. A bibliografia utilizada nesta pesquisa, 

conforme Zambalde et al. (2007), baseia-se em obras de referência nacionais e 

artigos que puderam contribuir de forma valorosa para a realização desta pesquisa. 

Segundo Santos (2004: 28) em pesquisas exploratórias e descritivas utiliza-

se o levantamento como um procedimento útil, pois tem como objetivo levantar 

informações perguntando-se diretamente a um grupo de interesses a respeito dos 

dados que se deseja obter. Em geral, é constituído das etapas de seleção de uma 

amostra significativa, aplicação de questionários, formulários ou entrevistas diretas 

aos indivíduos e análise quantitativa dos dados tabulados com o auxílio de cálculos 

estatísticos. Por fim, os resultados obtidos dessa amostra são aplicados com 

margem de erro estatisticamente prevista ao universo gerador da amostra. 

Outro procedimento utilizado para a coleta de dados é a pesquisa 

documental, pois segundo Santos (2004) a pesquisa documental é caracterizada 

pela utilização de qualquer fonte de informação bibliográfica que ainda não recebeu 

organização, tratamento analítico ou publicação. Ainda segundo o autor são fontes 

documentais tabelas, estatísticas, relatórios de empresas, documentos informativos 

arquivados em repartição pública, correspondência pessoal ou comercial e etc.  

A forma como esta pesquisa é conduzida, segundo Zambalde et al. (2007), 

tem o nome de Estudo de Caso, porque tem um caráter exploratório e objetiva 

imergir numa situação-problema real para que seja apresentada uma teoria que a 

descreva e explique. 
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Para Yin apud Matias-Pereira (2006), o estudo de caso é uma construção 

apropriada sob varias circunstâncias. Ele pode ser percebido como algo análogo a 

um experimento, e muitas das mesmas condições que também justificam uma 

experiência e um estudo de caso. 

O caso, de acordo com Matias-Pereira (2006), pode ser usado para 

determinar então se as proposições de uma teoria estão corretas, ou se algum jogo 

alternativo de explanações poderia ser mais pertinente. Desta maneira, este estudo 

de caso pode representar uma contribuição significante para conhecimento da teoria 

construída. 

3.5 Procedimentos de coleta e de análise de dados 

Santos (2004: 90) explique que a coleta de dados busca juntar as 

informações necessárias ao desenvolvimento dos raciocínios previstos nos 

objetivos. “No caso de uma monografia, a referência para a coleta de dados são os 

objetivos específicos.” (SANTOS, 2004). Desta forma, o fluxograma apresentado 

demonstra como a coleta de dados conduzirá os procedimentos planejados para os 

objetivos.  

 
Figura 2: Fluxo de coleta e análise de dados 

Organizadora: Suelen Lisboa, 2011. 
 
A presente pesquisa iniciou-se em Maio de 2010 e findou no mês de março 

de 2011. Os instrumentos de coletas de dados utilizados nesta pesquisa científica 

Descrever o programa 
Jovem Aprendiz na 
Embrapa 

Avaliar se o programa 
está em acordo com as 
diretrizes da Lei de 
Aprendizagem 

Identificar as ações de 
responsabilidade social 
promovidas pelo 
programa 

Diagnosticar os fatores 
que estão interferindo no 
programa para que o 
mesmo cumpra com seus 
objetivos 

- Pesquisa documental 
- Entrevista com gestores 
- Entrevista com a 
entidade 

- Pesquisa bibliográfica 
- Confronto com a Lei de 
Aprendizagem  

- Pesquisa bibliográfica 
- Aplicação de 
questionário aos jovens 
aprendizes 
- Análise dos dados 
coletados de acordo com 
o referencial teórico 

COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

- Pesquisa bibliográfica 
- Pesquisa documental 
- Apresentar o diagnóstico 
elaborado a partir da 
análise das demais 
etapas.  
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foram três: a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental e o levantamento de 

dados através de entrevistas e questionários com os envolvidos no programa. 

A pesquisa bibliográfica e documental teve grande relevância, pois a partir do 

material consultado foi possível delimitar os assuntos a serem abordados na 

pesquisa e esclarecer possíveis dúvidas em relação as diretrizes que norteiam a 

ação de aprendizagem dos jovens. 

Após este levantamento da base de dados, foram entrevistados a gestora do 

Programa Jovem Aprendiz na Embrapa e a representante da entidade sem fins 

lucrativos que intermedia a seleção e a contratação dos jovens. As entrevistas 

auxiliaram como forma de obtenção de dados e descrição para confrontar as ações 

aplicadas no programa com a Lei de Aprendizagem e as melhores práticas de 

responsabilidade social voltadas para os jovens aprendizes. 

Questionários direcionados aos jovens foram aplicados de forma estruturada 

para mensurar quantitativamente se o programa está atendendo a expectativa da 

responsabilidade social, e também verificou se as ações que os mesmos executam 

estão de acordo com a Lei de Aprendizagem. 

De posse dos dados coletados através desses instrumentos foi feita uma 

seleção das informações obtidas. Baseando-se na bibliografia e nas leis existentes 

sobre o assunto, os dados considerados de relevância para o estudo foram 

analisados e outros puderam ser descartados por serem desnecessários ou estarem 

fora do escopo da pesquisa. 

Esta pesquisa foi concluída quando os dados foram analisados à luz do 

referencial teórico utilizado no estudo e comparados às práticas da responsabilidade 

social implementada pela Empresa Pública Embrapa. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Inicialmente será apresentado o programa Jovem Aprendiz na Embrapa, 

descrito a partir de informações levantadas junto à empresa, por meio de 

questionário enviado ao responsável pelo programa, e junto à instituição, onde foi 

realizada uma visita in loco para a realização de entrevista com a coordenadora do 

programa. 

A partir das informações obtidas, o programa será confrontado com as 

determinações da Lei de Aprendizagem, Lei nº. 10.097/2000 e Decreto nº. 

5.598/2005 que regulamenta a mesma lei, a fim de avaliar se o programa está em 

acordo com a referida legislação. 

Com base em pesquisa realizada junto aos jovens participantes do 

programa, serão identificadas as ações de responsabilidade social que o programa 

promove à luz do referencial teórico selecionado. 

Por fim, serão diagnosticados os pontos que o programa que necessitam de 

adequação aos conceitos de responsabilidade social apresentados pelos autores. 

4.1 Descrição do programa Jovem Aprendiz na Embrapa   

O Programa Jovem Aprendiz na Embrapa surgiu com base na lei 

10.097/2000, que prevê que as empresas devem ter em seus quadros de 

colaboradores, jovens que trabalhem em regime de aprendizado. 

O programa tem por objetivo a preparação de adolescentes, pertencentes à 

família de baixa renda, para o mercado de trabalho, associando a condição de 

estudante com a iniciação profissional.  

Os estudantes são contratados na condição de menores aprendizes. Esta 

contratação se dá na modalidade indireta, por meio de Entidade Sem Fins Lucrativos 

– ESFL selecionada por meio de edital público de licitação. Atualmente a Embrapa 

possui contrato firmado com a instituição “Obras Sociais Jerônimo Candinho”, que 

indica estudantes do ensino médio para executarem serviços na Embrapa.  
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Previamente ao encaminhamento dos jovens à Embrapa, a instituição 

promove a inscrição de interessados no programa. Após a inscrição, os candidatos 

passam por uma fase de recrutamento, na qual são submetidos à avaliação de 

português e matemática e também à entrevista com uma assistente social e uma 

psicóloga que avaliam a adequabilidade dos jovens ao programa. Uma vez 

recrutados, os jovens são cadastrados como candidatos aptos a ingressar no 

programa.  

Quando surge a necessidade da Embrapa em contratar esses jovens, a 

empresa solicita à instituição e indica o perfil desejado, e, através do cadastro de 

candidatos, a instituição encaminha aqueles que atendem ao perfil solicitado, 

privilegiando aqueles que residem em cidades próximas ao local de trabalho. 

 Ao serem encaminhados à Embrapa, os jovens firmam contrato com a 

instituição, através do registro na Carteira de Trabalho. A duração deste contrato é 

de 17 meses. A rescisão deste contrato pode ser efetuada em caso de falta 

disciplinar grave, perda do ano letivo pelo aprendiz por motivo de freqüência, por 

inadaptação do jovem ao trabalho ou a pedido do contratado. 

O Programa Jovem Aprendiz na Embrapa contempla carga horária total de 

1.600 horas, sendo 400 horas (25%) destinadas a aprendizagem teórica 

(capacitação) e 1.200 horas (75%) para a aprendizagem prática (atividades em 

serviço). A jornada semanal do jovem aprendiz corresponde a 04 horas diárias de 

segunda a sexta-feira na empresa, onde desempenham as atividades práticas, e 04 

horas no sábado para atividades teóricas na instituição, não podendo realizar horas 

extras em qualquer hipótese. 

Atualmente, a Embrapa Sede atende a 83 estudantes com idades entre 14 e 

18 anos, que executam serviços de auxiliares na área administrativa. Entre as suas 

atribuições estão a fotocópia de documentos, transporte de documentos e materiais 

dentro da empresa, digitação de documentos, atendimento telefônico, atendimento 

ao público, dentre outras. Os jovens, entretanto, não podem realizar tarefas que 

envolvam o transporte ou manuseio de numerários, atividades insalubres ou 

qualquer atividade que seja realizada fora do ambiente da empresa. 

Os jovens aprendizes recebem um salário mensal de R$ 300,00 (Trezentos 

Reais), auxílio alimentação no valor de R$ 7,00 (Sete Reais) por dia trabalhado mais 

vale transporte. Eles ainda têm direito a férias e 13º salário. 
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Na instituição, os jovens recebem cursos semanais de 04 horas, os quais 

contemplam noções de comportamento no local de trabalho, regras de etiqueta, 

atendimento telefônico, Lei da Aprendizagem, noções básicas das leis trabalhistas, 

informática, português, matemática, ética e cidadania. Além desses cursos, os 

adolescentes recebem treinamentos específicos na área onde desenvolvem suas 

atividades, sendo neste caso, noções de administração básica, arquivamento e 

almoxarife. Ao final do curso, são aplicados testes de aferição dos conhecimentos 

adquiridos, sendo fornecido certificado para aqueles que obtenham o 

aproveitamento necessário. 

A Instituição designa um empregado de seu quadro funcional para 

supervisionar os menores aprendizes dentro da empresa, dando-lhe orientações 

sobre a execução das tarefas no ambiente de trabalho. 

4.2 Avaliação do programa em relação à Lei de apren dizagem 

A aprendizagem é estabelecida pela Lei nº.10.097/2000 e regulamentada 

pelo Decreto nº. 5.598/2005. Os mesmos visam orientar as empresas a respeito dos 

procedimentos utilizados para a correta contratação dos aprendizes e proporcionam 

aos adolescentes e jovens a qualificação social e profissional adequada as 

demandas da sociedade e do trabalho. Para o alcance desse objetivo, as ações 

praticadas pelo Programa Jovem Aprendiz na Embrapa serão confrontadas com a 

legislação vigente. 

Os artigos 3º e 4º do Decreto nº. 5.598/2005 estabelecem que o contrato 

deverá ser “ajustado por escrito e por prazo determinado não superior a dois anos”. 

Determina, ainda, que os jovens tenham a carteira de trabalho assinada, estejam 

matriculados, frequentem a escola, e que cursem programas desenvolvidos para a 

qualificação técnico-profissional. O cumprimento de tais determinações foram 

acatadas uma vez que o contrato firmado entre os adolescentes e a entidade é 

registrado na carteira de trabalho pelo período de 17 meses. É exigido que os 

adolescentes apresentem para a entidade seus boletins escolares de desempenho e 

frequência a cada mês. A instituição oferta cursos de formação que visam a 
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qualificação dos mesmos em diversas áreas sendo cobrado o aproveitamento 

através de provas.  

No gráfico 1 é demonstrado que 96% dos adolescentes atendidos pelo 

programa estão em fase escolar. O rendimento satisfatório na escola e na formação 

são exigências para a continuidade dos adolescentes no programa. 

Jovem Aprendiz na Embrapa
Série Escolar

2%
12%

33%

33%

16%

4%

7ª série

8ª série

1º ano

2º ano

3º ano

Concluído

 
Gráfico 1: Série escolar 

Organizadora: Suelen Lisboa, 2011. 
 

O artigo 6º,  que descreve os princípios referentes a formação técnico-

profissional, é atendido pelo programa uma vez que os jovens executam suas 

atividades em horário diferenciado ao turno escolar fundamental, configurando 

horário especial. Da mesma forma, é atendido quanto à capacitação, uma vez que a 

entidade oferece cursos adequados às atividades desenvolvidas pelos menores na 

Embrapa. 

A Entidade Sem Fins Lucrativos – ESFL Obras Sociais Jerônimo Candinho, 

enquadra-se adequadamente no que diz respeito o artigo 8º inciso III , pois está 

capacitada a fornecer a aprendizagem na forma dos artigos 428 a 441 da CLT e por 

ter por objetivo a assistência ao adolescente e à educação profissional, registrada no 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

Quando ao disposto no artigo 9º do mesmo Decreto, que dispõe sobre a 

quantidade mínima e máxima de jovens a serem contratados em relação ao número 

de empregados, não pôde ser verificado o seu cumprimento por não ter sido 

informado o número de empregados da Embrapa Sede lotados na área 

administrativa, a qual recebe os jovens provenientes do programa. 
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Os estudantes são contratados na condição de menores aprendizes, tendo 

todos os contratados idade entre 14 e 18 anos, o que faz cumprir o artigo 11 do 

Decreto nº. 5.598/2005. 

As disposições dos artigos 15 e 16, são cumpridas mediante contratação 

dos menores aprendizes na modalidade indireta, por meio de Entidade Sem Fins 

Lucrativos – ESFL selecionada através de edital público de licitação. Atualmente a 

Embrapa possui contrato firmado com a instituição “Obras Sociais Jerônimo 

Candinho”, que seleciona e contrata estudantes do ensino médio para executarem 

serviços na Embrapa.  

De acordo com a Lei 10.097/2000, artigo 428 parágrafo 2º a remuneração 

do menor aprendiz deve ser de um salário mínimo hora. Utilizando a fórmula de 

cálculo apresentada no manual de aprendizagem (MTE, 2008) página 25, e com 

base no salário mínimo hora estabelecido pela Lei 12.382, de 25.02.2011 em R$ 

2,48 (Dois Reais e quarenta e oito centavos), pode-se observar que o salário mensal 

devido aos jovens nos meses com 31 dias deveria ser de R$ 307,51 (trezentos e 

sete Reais e cinqüenta e um centavos). Portanto, o salário de R$ 300,00 (trezentos 

Reais) pagos atualmente, está abaixo do estabelecido pela Lei para os meses com 

31 dias, conforme demonstrado abaixo: 

 

 

 

Observação: O número de semanas varia de acordo com o número de dias do mês. 

Número de dias do mês Número de semanas do mês 

31 4,4285 

30 4,2857 

29 4,1428 

28 4 

 

Logo: 

 

.  

 

 

 

Salário Mensal = Salário-hora x horas trabalhadas semanais x semanas do mês x 7 
6 

 

Salário Mensal (mês com 30 dias) = 2,48 x 24 x 4,2857 x 7 = 297,59 
6 
 

Salário Mensal (mês com 31 dias) = 2,48 x 24 x 4,4285 x 7 = 307,51 
6 
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Para os demais meses do ano, o salário oferecido é suficiente para o 

cumprimeito da Lei. 

Foi observado que no que se refere ao cumprimento do artigo 19 do Decreto 

n° 5.598/2005 , o contrato está em acordo, pois não  se permite prorrogação de 

jornada aos jovens em qualquer circunstância. 

Ao que dispõe o artigo 23, as atividades práticas são desenvolvidas no 

estabelecimento contratante – Embrapa Sede – com o acompanhamento de um 

monitor responsável pelo acompanhamento das atividades do aprendiz, conforme 

estabelecido no parágrafo 1º, além de um funcionário da entidade mantido em tempo 

integral na empresa para a coordenação dos exercícios práticos dos aprendizes. 

O período de férias dos contratados ocorrem coincidentemente às férias 

escolares , conforme determina o artigo 25 do mesmo Decreto. Também é 

assegurado ao aprendiz o direito ao Vale-Transporte, conforme determina o artigo 

27.  

Quanto aos artigos 28 e 29, entende-se que o contratante cumpre com o 

estabelecido uma vez que o mesmo declarou que a recisão de contrato dos 

aprendizes se dá apenas nos casos previstos nos mesmo artigos, conforme descrito 

anteriormente. 

Ao final do curso, a entidade emite certificado de qualificação profissional 

aos jovens que o concluiram com aproveitamento, adequando às exigências do 

parágrafo 2º do artigo 430 da Lei 19.097/2000. 

Quanto aos demais artigos da Lei 19.097/2000 e do Decreto 5.598/2005, 

não se identificou a sua aplicabilidade na situação avaliada. 

4.3 Ações de responsabilidade social promovidas pel o programa 

O programa “Jovem Aprendiz na Embrapa” foi implementado visando o 

atendimento às exigências da Lei 10.097/2000, que impõe às empresas a 

contratação de jovens entre 14 e 24 anos na condição de aprendizes. 

De fato, a obrigatoriedade da contratação de jovens aprendizes 

conseqüentemente resulta em ações de responsabilidade social empresarial, pois 

obtém resultado social positivo através da geração de renda, proporciona o 
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desenvolvimento dos jovens contratados como cidadãos e como profissionais e cria 

uma perspectiva de vida melhor para eles e para suas famílias. O auxilio da redução 

da pobreza na sociedade por meio do programa possui grande relevância para este 

grupo menos favorecido da população. 

Entende-se, no entanto, que este programa social busca solucionar um 

problema social, relacionado à inserção do jovem no mercado de trabalho, mas que 

apesar de já se encontrar em andamento, o resultado somente é obtido a médio e 

longo prazo e depende da continuidade do programa. 

 Analisando-se a dimensão “social desenvolvimentista”, o programa promove 

a geração de empregos como forma de aumentar a renda das famílias dos jovens 

assistidos pelo programa. Isto pode ser observado através do gráfico 2, o qual 

demonstra que 88% dos jovens entrevistados declaram que o salário recebido como 

aprendiz é utilizado para ajudar na renda familiar. 

Jovem Aprendiz na Embrapa
Jovens que ajudam na renda familiar

88%

12%

sim

não

 
Gráfico 2: Jovens que ajudam na renda familiar 

Organizadora: Suelen Lisboa, 2011. 
 

 Outro ponto observado por meio de entrevista à entidade, é que muitos dos 

jovens contratados têm certas limitações advindas da carência de sua formação 

acadêmica, configurando a precariedade das condições de inserção dos jovens no 

mercado de trabalho ao concluir o ensino médio. Esta carência acarreta de fato 

como fator dificultante da mobilidade social desses jovens e restringe as suas 

possibilidades futuras.  

A formação fornecida pelo programa de aprendizagem, tanto teórico como 

prático, caracteriza-se como um investimento social na educação, pois vem a 
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complementar o ensino acadêmico. Essa contribuição reflete no interesse que eles 

possuem no conhecimento e desenvolvimento das atividades exercidas na 

Embrapa. O desenvolvimento profissional por meio da aprendizagem permite aos 

jovens uma melhoria das condições de inserção no mercado de trabalho sem o 

comprometimento de seus estudos e seu desenvolvimento como pessoa.  

Dentre os jovens entrevistados, 88% deles acreditam que o programa 

contribui para o seu desenvolvimento profissional, conforme demonstrado no gráfico 

a seguir. 

Jovem Aprendiz na Embrapa
Jovens que acreditam que o programa 
contribui para o seu desenvolvimento 

profissional

88%

12%

sim

não

 
Gráfico 3: Jovens que acreditam que o programa cont ribui para o seu desenvolvimento 

profissional 
Organizadora: Suelen Lisboa, 2011. 

 

 Uma vez que esses jovens encontram-se empregados, indica que para este 

universo o programa contribui para a redução da taxa de desemprego entre os 

jovens brasileiros com idade entre 15 e 24 anos, que subiu de 10,7% para 17,2% 

entre os anos de 1990 e 1998.  Em pesquisa realizada entre os jovens, verificou-se 

que de fato o programa está atendendo a essa população, conforme demonstrado 

no gráfico 4, pois a totalidade dos aprendizes contratados tem entre 15 e 18 anos de 

idade. 
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Jovem Aprendiz na Embrapa
Idade

31%

29%

38%

2%

15 anos

16 anos

17 anos

18 anos

 
Gráfico 4: Idade dos jovens 

Organizadora: Suelen Lisboa, 2011. 
 

 A redução da taxa de desemprego nesta faixa etária contribui ainda para a 

redução dos índices de criminalidade como a violência, a prostituição e o consumo 

de álcool e drogas, conforme observado por  Silva e Kassouf (2002) quando o nível 

de desemprego entre os jovens era alto. 

Uma vez observado por Golgher e Araujo Jr (2003) que a taxa de 

desemprego entre os jovens de ambos os sexos é maior para os indivíduos mais 

pobres em comparação com o total de jovens. Pode-se observar que o programa, 

neste ponto, está focado justamente nos jovens provenientes de famílias de baixa 

renda, uma vez que os candidatos passam por avaliação de uma assistente social. 

O gráfico 5 indica que, dentre os jovens entrevistados, a maioria pertence à família 

com renda  inferior a R$ 1.000,00 (Mil Reais), excluindo-se a renda do jovem. 

Jovem Aprendiz na Embrapa
Renda familiar (excluindo o jovem)

10%

27%

6%

57%

< 545

545 a 1000

1000 a 2000

> 2000
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Gráfico 5: Renda familiar (excuindo o jovem) 
Organizadora: Suelen Lisboa, 2011. 

 

Outro ponto positivo do programa Jovem Aprendiz na Embrapa está 

relacionado à jornada de trabalho dos jovens na empresa, uma vez que a legislação 

prevê jornada diária de 06 horas, a Embrapa contrata-os para uma jornada diária de 

04 horas, vislumbrando não impactar o ensino regular dos aprendizes. Isto pode ser 

interpretado como o reconhecimento da sua aprendizagem como parte da educação 

do jovem e não apenas como forma de obter produtividade. 

A seleção dos jovens, como é observado no gráfico 6, respeita o princípio 

constitucional de igualdade, pois há um certo equilíbrio de gênero entre os 

entrevistados, oferecendo oportunidades iguais para ambos os sexos e reduzindo as 

diferenças existentes ao longo da história. 

Jovem Aprendiz na Embrapa
Sexo

55%

45% fem.

masc.

 
Gráfico 6: Sexo 

Organizadora: Suelen Lisboa, 2011. 
 

A falta de experiência profissional que os jovens apresentam para conseguir o 

primeiro emprego, uma vez que é necessário tê-lo para se adquirir experiência é 

descrito por Teles et al. (2000) como um paradoxo. Esse paradoxo é interrompido 

quando um jovem ingressa em um programa de aprendizagem como o da Embrapa, 

concedendo-lhe a experiência necessária para conseguir o seu primeiro emprego. 

Há um consenso entre os jovens quando perguntado se a oportunidade de trabalho 

que estão tendo com o programa os ajudarão a conquistar um primeiro emprego e 

conseqüentemente um futuro profissional mais promissor. 
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4.4 Pontos que necessitam de adequação aos conceito s de 
responsabilidade social 

A responsabilidade social não visa apenas reduzir a pobreza no sentido da 

carência material, mas também quanto ao acesso a vantagens sociais. Um jovem 

carente muitas vezes é privado do acesso à cultura, do lazer e da informação, 

tornando-se, muitas vezes, massa de manobra política e objeto de manipulação, 

como cita Tinoco (2001: 116).  

Por isto, uma ação de responsabilidade social voltada para jovens carentes 

não deve apenas oferecer acesso ao trabalho e à renda. Deve oferecer também 

condições para que esses jovens tenham acesso a uma formação política e cultural, 

para que o seu desenvolvimento como cidadãos aconteça de forma mais ampla, 

contribuindo não apenas para a redução da pobreza, mas para a falta de informação 

da sociedade. 

É necessário que o Jovem de família de baixa renda descubra que a pobreza 

é fruto da injustiça social, para que ele se torne sujeito do seu próprio destino, como 

define Oliveira (2004: 60). 

Desta forma, nota-se que o programa Jovem Aprendiz da Embrapa observa 

apenas o cumprimento da Lei 10.097/2000, não oferecendo aos jovens outras 

oportunidades de desenvolvimento pessoal, como sugere a literatura a respeito da 

responsabilidade social. Não se trata de uma ação sócio-responsável deficiente, 

mas limitada à oferta de emprego e renda. 

A contratação de jovens na condição de aprendizes constitui uma 

oportunidade para a empresa evidenciar o seu envolvimento em programas sociais, 

em vez de apenas submeter-se a uma obrigação legal. Incentivar o trabalho 

voluntário de seus empregados e o compartilhamento de seus conhecimentos com 

os jovens, segundo Tenório (2006: 47), poderia estender as dimensões do programa 

a uma prática efetiva da cidadania empresarial. 

Integrar os empregados dos diversos setores da empresa com os aprendizes, 

proporcionando a transferência de conhecimento e experiência entre eles, 

transformaria o programa Jovem Aprendiz na Embrapa em uma ação de 

responsabilidade social de maior magnitude, elevando a patamares superiores o 

desenvolvimento dos jovens como profissionais e como cidadãos. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Neste trabalho buscou-se uma pesquisa a respeito do programa Jovem 

Aprendiz na Embrapa, a fim de descrever a sua essência e o seu funcionamento. A 

pesquisa foi realizada na empresa e na entidade sem fins lucrativos. Na empresa, a 

pesquisa se deu por meio de questionário enviado ao responsável pelo programa e 

na entidade, por meio de entrevista in loco com a coordenadora geral do programa.  

Uma vez obtidos os dados necessárias para a descrição do programa e 

tendo as informações organizadas, o programa foi avaliado sob os aspectos da Lei 

da Aprendizagem (Lei 10.097/2000 e Decreto 5.598/2005). Após analisar 

minuciosamente cada artigo da referida legislação confrontando com o que é 

realizado de fato pelo programa, foi constatado que, de forma geral, este atende às 

determinações legais analisadas. 

Um estudo bibliográfico foi realizado a fim de compor referencial teórico 

para analisar o programa Jovem Aprendiz na Embrapa sob os aspectos da 

responsabilidade social. Também foi realizada uma pesquisa estatística com os 

jovens atendidos pelo programa, onde foi possível verificar que o programa traz 

resultados para a sociedade, por meio dos jovens atendidos pelo programa.  

A Lei de Aprendizagem proporciona à empresa a oportunidade de contribuir 

efetivamente para a construção de uma sociedade mais justa e não somente cumprir 

a legislação. A empresa como agente transformador alavanca a formação 

profissional e a cidadania dos jovens e lhes concede a oportunidade de tomar 

decisões e intervir positivamente na sociedade. Por meio da lei, a responsabilidade é 

compartilhada entre o Estado, a empresa, a sociedade, a família e os próprios 

jovens fortalecendo sua auto-estima e cidadania por meio do trabalho e do 

aprendizado. O resultado de seu cumprimento é a contribuição para inserção social 

dos jovens no mercado de trabalho bem como o exercício da responsabilidade social 

no âmbito empresarial. 

Foi possível observar que o programa auxilia jovens com maiores 

necessidades e detentores de menor qualificação e oportunidade de trabalho, o que 

constitui um fator decisivo para a diminuição da exclusão social, da erradicação da 

pobreza e do desenvolvimento sustentável da sociedade.  
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Uma vez identificado que os jovens os quais participam atualmente do 

programa provêm de família de baixa renda, pôde-se concluir que a Lei de 

Aprendizagem quando é integralmente observada pela empresa, proporciona aos 

jovens a oportunidade de ingressar no primeiro emprego, mesmo sem possuir 

experiência de trabalho. Uma vez que o jovem absorvendo a experiência oferecida 

pela oportunidade de trabalho, torna-se mais acessível à sua continuidade no 

mercado de trabalho. Tal afirmativa é confirmada pela coordenadora pedagógica do 

instituto, Karina Freitas de Paiva: “Por já terem tido o primeiro emprego, é mais fácil 

eles ingressarem em outro emprego, porquê eles já tem experiência de trabalho, que 

é o que as empresas querem... Com certeza, a gente vê que eles crescem. Tem 

jovens que conseguem estágio na Embrapa. Tem alguns que continuam lá e outros 

que conseguem em outros lugares.” (Karina Freitas de Paiva, 2011). 

Entretanto, foi observado que o programa está implementado na empresa 

principalmente pela obrigatoriedade legal, não tendo um foco específico na solução 

de um problema social em si. Isto, como foi demonstrado, limita a abrangência do 

resultado que se espera de uma ação de responsabilidade social.  

Espera-se que o jovem ao receber a oportunidade de ingressar no primeiro 

emprego tenha condições efetivas de permanecer no mercado de trabalho e ampliar 

sua capacitação ao longo do tempo. Isto poderia ser alcançado, por exemplo, pelo 

compartilhamento do conhecimento entre os funcionários da empresa e os 

aprendizes. Porém, o resultado encontrado com este trabalho não pode constatar 

esta teoria. 

Para uma maior abrangência dos resultados esperados pelo estudo sugere-

se para pesquisas futuras a avaliação do programa in loco por meio da observação 

das atividades desenvolvidos pelos jovens, de forma a avaliá-las quanto a sua 

contribuição para a formação e capacitação dos aprendizes.  

Para alcançar o objetivo social sugerido pela literatura, a empresa deveria 

provocar um aprofundamento nas reflexões sobre responsabilidade social em seu 

cotidiano e mostrar aos empregados a possibilidade de atuarem como educadores 

no processo de formação e inserção dos jovens no mundo produtivo.  

Assim, sugere-se também avaliar a interação dos aprendizes com os 

empregados da Embrapa, onde seria possível observar o grau de comprometimento 

dos empregados para com os jovens no repasse de informações e conhecimentos 

dos diversos setores da empresa, enriquecendo o propósito do programa. 
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A relevância deste trabalho está na tentativa de encontrar o que de fato 

estaria sendo alcançado pelo programa Jovem Aprendiz na Embrapa. Todo um 

esforço para implementar este programa, mesmo que simplesmente por uma 

obrigação legal, poderia ser desperdiçado caso o programa não obtenha o resultado 

esperado.  

Mesmo que o programa não esteja no foco principal da Embrapa, este pode 

render ações de responsabilidade social que transformem o futuro dos jovens de 

baixa renda. Partindo do cumprimento da Lei da Aprendizagem, poderiam ser 

alcançados objetivos maiores se os jovens, ao concluírem o período de contrato 

como aprendizes, pudessem ter acesso fácil ao mercado de trabalho, podendo, 

inclusive, escolher uma carreira que lhes agrade. 

Após adquirir experiência como aprendizes e poder encarar um novo 

desafio com a capacitação adequada possibilitam ao jovem de baixa renda e à sua 

família uma efetiva integração na sociedade, tanto pela inserção no mercado de 

trabalho como pelo acesso à renda, resultado na extinção de uma desigualdade 

social. 

Portanto, tendo sido observado que o programa Jovem Aprendiz na 

Embrapa está em acordo com a Lei de Aprendizagem e, por isto, realiza 

determinadas ações de responsabilidade social, sugere-se uma pesquisa futura a 

fim de identificar se formação recebida pelos Jovens no programa Jovem Aprendiz, 

é suficiente para possibilitar o acesso futuras oportunidades de emprego. 
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Apêndice A – Formulário de pesquisa realizada com o s jovens 
aprendizes 

Caro Estudante, 
Sou graduanda do curso de administração da Universidade Aberta do Brasil 

pelo pólo Universidade de Brasília (UnB) e venho solicitar sua participação na 
pesquisa que estou realizando como Trabalho de Conclusão de Curso. O objetivo 
dessa pesquisa é avaliar se o Programa Jovem Aprendiz na Embrapa está de fato 
proporcionando ações de responsabilidade social. Os dados coletados por meio 
deste questionário auxiliarão a pesquisa traçando um parâmetro de como a 
programa de aprendizagem impacta a vida dos jovens envolvidos. A sinceridade nas 
respostas possibilita tabulação de dados coerentes com a realidade. Ressalto que o 
questionário é totalmente anônimo. 

 
 

Atenciosamente, 
Suelen Lisboa de Resende Gaviano 

 
 

Questionário – Responsabilidade Social de uma empre sa pública 
na inclusão de jovens de baixa renda no mercado de trabalho 
 

1. Qual a sua idade? 

(  ) Menos de 14 anos (  ) 14 anos (  ) 15 anos  (  ) 16 anos 

(  ) 17 anos (  ) 18 anos (  ) Mais de 18 anos  

 

2. Sexo:   

(  ) Masculino (  ) Feminino 

 

3. Você está matriculado em que série? 

(  ) 7º série - fundamental (  ) 8º série - fundamental 

(  ) 1º ano - médio (  ) 2º ano - médio (  ) 3º ano - médio 

 

4. Qual o seu turno letivo? 

(  ) Matutino (  ) Vespertino (  ) Noturno  

 
5. Qual a sua jornada de trabalho? 

(  ) Menos de 6h diárias (  ) 6h diárias (  ) Menos de 6h diárias  
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6. Você faz hora-extra? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

7. Quantas pessoas tem na sua família? 

(  ) De 1 a 2 pessoas (  ) De 2 a 5 pessoas (  ) Mais de 5 pessoas  

 
8. Qual a renda total da família, excluindo a sua? 

(  ) Menos de R$530,00 (  ) De R$530,00 a R$1.000,00 

(  ) De R$1.000,00 a 2.000,00 (  ) Mais de R$2.000,00 

 

9. O salário que você recebe como aprendiz é utilizado para ajudar sua família? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

10.  Qual setor você trabalha? 

(  ) Administrativo (  ) Técnico 

 

11. Você acha que as atividades que você desenvolve no seu trabalho estão ajudando 
no seu desenvolvimento profissional? 

(  ) Sim (  ) Não 

 
12. São oferecidos cursos ou atividades de formação a você? 

(  ) Sim (  ) Não 

 
13. Os cursos que você faz na empresa ou na instituição são importantes para a sua 

formação profissional? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

14. Você recebe certificados pelos cursos que faz na empresa ou instituição? 

(  ) Sim (  ) Não 

 
15. Você se interessa pelas atividades realizadas na empresa? 

(  ) Sim (  ) Não 



52 
 

 

 
16. Você recebe feed-back sobre o desempenho de sua função? 

(  ) Sim (  ) Não 

 
17. Estes feed-backs são úteis para sua formação? 

(  ) Sim (  ) Não 

 
18. Você acredita que esta oportunidade de trabalho ajudará em seu futuro profissional? 

(  ) Sim (  ) Não 

 
19. Você espera conseguir um emprego após concluir o programa de aprendizagem? 

(  ) Sim (  ) Não 

 
20. Como você acha que é visto pela empresa? Estudante ou trabalhador? 

(  ) Estudante (  ) Trabalhador 
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Apêndice B – Questionário aplicado à Embrapa 

Questionário – Responsabilidade Social  

1.      Quantos são os jovens aprendizes que trabalham na Embrapa? 

2.      Qual a idade dos jovens aprendizes. Pode fornecer a relação com os dados? 

3.      De que forma eles são contratados? 

4.      Quais são os critérios para a seleção dos jovens? 

5.      Com quem o jovem possui vínculo: com a Embrapa ou a empresa? 

6.      Eles  tem carteira assinada? 

7.      Qual a jornada de trabalho dos jovens? 

8.      Eles fazem hora-extra? 

9.      Qual o valor do salário que eles recebem? 

10.  Eles recebem algum tipo de benefício? Quais e quais valores? 

11.  Qual a duração máxima do contrato de trabalho? 

12.  Quais os setores onde eles trabalham? Ex: administrativo, campo, laboratório, etc. 

13.  Existe um programa ou proposta de formação para os jovens? 

14.  Que tipo de atividades eles desenvolvem no trabalho? 

15.  São oferecidos cursos ou atividade teórica aos jovens? 

16.  Ao final desse curso são emitidos certificados aos aprendizes? 

17.  De que forma a Embrapa de beneficia deste programa? 

18.  O programa é utilizado como marketing social? 

19.  Os jovens aprendizes são vistos pela empresa como trabalhadores ou estudantes? 
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Anexo A – Lei Nº 10.097 de 19 de Dezembro de 2000 

  
Presidência da República  

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos  

LEI No 10.097, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000. 

 
Altera dispositivos da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, 
de 1o de maio de 1943. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte Lei: 

Art. 1o Os arts. 402, 403, 428, 429, 430, 431, 432 e 433 da Consolidação das Leis do Trabalho – 
CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 402. Considera-se menor para os efeitos desta Consolidação o trabalhador de quatorze até 
dezoito anos." (NR) 

"..........................................................................................." 

"Art. 403. É proibido qualquer trabalho a menores de dezesseis anos de idade, salvo na condição de 
aprendiz, a partir dos quatorze anos." (NR) 

"Parágrafo único. O trabalho do menor não poderá ser realizado em locais prejudiciais à sua 
formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social e em horários e locais que não 
permitam a freqüência à escola." (NR) 

"a) revogada;" 

"b) revogada." 

"Art. 428. Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por 
prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de quatorze e menor 
de dezoito anos, inscrito em programa de aprendizagem, formação técnico-profissional metódica, 
compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz, a executar, com zelo 
e diligência, as tarefas necessárias a essa formação." (NR) (Vide art. 18 da Lei nº 11.180, de 2005) 

"§ 1o A validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na Carteira de Trabalho e 
Previdência Social, matrícula e freqüência do aprendiz à escola, caso não haja concluído o ensino 
fundamental, e inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido sob a orientação de entidade 
qualificada em formação técnico-profissional metódica." (AC)* 

"§ 2o Ao menor aprendiz, salvo condição mais favorável, será garantido o salário mínimo hora." (AC) 

"§ 3o O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de dois anos." (AC) 

"§ 4o A formação técnico-profissional a que se refere o caput deste artigo caracteriza-se por 
atividades teóricas e práticas, metodicamente organizadas em tarefas de complexidade progressiva 
desenvolvidas no ambiente de trabalho." (AC) 

"Art. 429. Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos 
cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a cinco por 
cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada 
estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional." (NR) 
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"a) revogada;" 

"b) revogada." 

"§ 1o-A. O limite fixado neste artigo não se aplica quando o empregador for entidade sem fins 
lucrativos, que tenha por objetivo a educação profissional." (AC) 

"§ 1o As frações de unidade, no cálculo da percentagem de que trata o caput, darão lugar à admissão 
de um aprendiz." (NR) 

"Art. 430. Na hipótese de os Serviços Nacionais de Aprendizagem não oferecerem cursos ou vagas 
suficientes para atender à demanda dos estabelecimentos, esta poderá ser suprida por outras 
entidades qualificadas em formação técnico-profissional metódica, a saber:" (NR) 

"I – Escolas Técnicas de Educação;" (AC) 

"II – entidades sem fins lucrativos, que tenham por objetivo a assistência ao adolescente e à 
educação profissional, registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente." 
(AC) 

"§ 1o As entidades mencionadas neste artigo deverão contar com estrutura adequada ao 
desenvolvimento dos programas de aprendizagem, de forma a manter a qualidade do processo de 
ensino, bem como acompanhar e avaliar os resultados." (AC) 

"§ 2o Aos aprendizes que concluírem os cursos de aprendizagem, com aproveitamento, será 
concedido certificado de qualificação profissional." (AC) 

"§ 3o O Ministério do Trabalho e Emprego fixará normas para avaliação da competência das 
entidades mencionadas no inciso II deste artigo." (AC) 

"Art. 431. A contratação do aprendiz poderá ser efetivada pela empresa onde se realizará a 
aprendizagem ou pelas entidades mencionadas no inciso II do art. 430, caso em que não gera vínculo 
de emprego com a empresa tomadora dos serviços." (NR) 

"a) revogada;" 

"b) revogada;" 

"c) revogada." 

"Parágrafo único." (VETADO) 

"Art. 432. A duração do trabalho do aprendiz não excederá de seis horas diárias, sendo vedadas a 
prorrogação e a compensação de jornada." (NR) 

"§ 1o O limite previsto neste artigo poderá ser de até oito horas diárias para os aprendizes que já 
tiverem completado o ensino fundamental, se nelas forem computadas as horas destinadas à 
aprendizagem teórica." (NR) 

"§ 2o Revogado." 

"Art. 433. O contrato de aprendizagem extinguir-se-á no seu termo ou quando o aprendiz completar 
dezoito anos, ou ainda antecipadamente nas seguintes hipóteses:" (NR) 

"a) revogada;" 

"b) revogada." 

"I – desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz;" (AC) 

"II – falta disciplinar grave;" (AC) 

"III – ausência injustificada à escola que implique perda do ano letivo; ou" (AC) 
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"IV – a pedido do aprendiz." (AC) 

"Parágrafo único. Revogado." 

"§ 2o Não se aplica o disposto nos arts. 479 e 480 desta Consolidação às hipóteses de extinção do 
contrato mencionadas neste artigo." (AC) 

        Art. 2o O art. 15 da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte § 
7o: 

"§ 7o Os contratos de aprendizagem terão a alíquota a que se refere o caput deste artigo reduzida 
para dois por cento." (AC) 

        Art. 3o São revogados o art. 80, o § 1o do art. 405, os arts. 436 e 437 da Consolidação das Leis 
do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 

        Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

        Brasília, 19 de dezembro de 2000; 179o da Independência e 112o da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Francisco Dornelles 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 20.12.2000 
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Anexo B – Decreto Nº 5.598 de 1º de Dezembro de 200 5 

  
Presidência da República  

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos  

DECRETO Nº 5.598, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2005. 

 Regulamenta a contratação de aprendizes e dá 
outras providências. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da 
Constituição, e tendo em vista o disposto no Título III, Capítulo IV, Seção IV, do Decreto-Lei no 5.452, 
de 1o de maio de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho, e no Livro I, Título II, Capítulo V, da Lei 
no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, 

        DECRETA:  

        Art. 1o  Nas relações jurídicas pertinentes à contratação de aprendizes, será observado o 
disposto neste Decreto. 

CAPÍTULO I 

DO APRENDIZ 

        Art. 2o  Aprendiz é o maior de quatorze anos e menor de vinte e quatro anos que celebra 
contrato de aprendizagem, nos termos do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 

        Parágrafo único.  A idade máxima prevista no caput deste artigo não se aplica a aprendizes 
portadores de deficiência. 

CAPÍTULO II 

DO CONTRATO DE APRENDIZAGEM 

        Art. 3o  Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por 
prazo determinado não superior a dois anos, em que o empregador se compromete a assegurar ao 
aprendiz, inscrito em programa de aprendizagem, formação técnico-profissional metódica compatível 
com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz se compromete a executar com 
zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação. 

        Parágrafo único.  Para fins do contrato de aprendizagem, a comprovação da escolaridade de 
aprendiz portador de deficiência mental deve considerar, sobretudo, as habilidades e competências 
relacionadas com a profissionalização. 

        Art. 4o  A validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na Carteira de Trabalho e 
Previdência Social, matrícula e freqüência do aprendiz à escola, caso não haja concluído o ensino 
fundamental, e inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido sob a orientação de entidade 
qualificada em formação técnico-profissional metódica.  

        Art. 5o  O descumprimento das disposições legais e regulamentares importará a nulidade do 
contrato de aprendizagem, nos termos do art. 9o da CLT, estabelecendo-se o vínculo empregatício 
diretamente com o empregador responsável pelo cumprimento da cota de aprendizagem. 

        Parágrafo único.  O disposto no caput não se aplica, quanto ao vínculo, a pessoa jurídica de 
direito público. 
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CAPÍTULO III 

DA FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL E DAS  
ENTIDADES QUALIFICADAS EM FORMAÇÃO  
TÉCINICO-PROFISSIONAL MÉTODICA 

Seção I 

Da Formação Técnico-Profissional 

        Art. 6o  Entendem-se por formação técnico-profissional metódica para os efeitos do contrato de 
aprendizagem as atividades teóricas e práticas, metodicamente organizadas em tarefas de 
complexidade progressiva desenvolvidas no ambiente de trabalho. 

        Parágrafo único.  A formação técnico-profissional metódica de que trata o caput deste artigo 
realiza-se por programas de aprendizagem organizados e desenvolvidos sob a orientação e 
responsabilidade de entidades qualificadas em formação técnico-profissional metódica definidas no 
art. 8o deste Decreto. 

        Art. 7o A formação técnico-profissional do aprendiz obedecerá aos seguintes princípios: 

        I - garantia de acesso e freqüência obrigatória ao ensino fundamental; 

        II - horário especial para o exercício das atividades; e 

        III - capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. 

        Parágrafo único.  Ao aprendiz com idade inferior a dezoito anos é assegurado o respeito à sua 
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 

Seção II 

Das Entidades Qualificadas em Formação Técnico-Profissional Metódica  

        Art. 8o  Consideram-se entidades qualificadas em formação técnico-profissional metódica: 

        I - os Serviços Nacionais de Aprendizagem, assim identificados: 

        a) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI; 

        b) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC; 

        c) Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR; 

        d) Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT; e 

        e) Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP; 

        II - as escolas técnicas de educação, inclusive as agrotécnicas; e 

        III - as entidades sem fins lucrativos, que tenham por objetivos a assistência ao adolescente e à 
educação profissional, registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  

        § 1o  As entidades mencionadas nos incisos deste artigo deverão contar com estrutura adequada 
ao desenvolvimento dos programas de aprendizagem, de forma a manter a qualidade do processo de 
ensino, bem como acompanhar e avaliar os resultados. 

        § 2o  O Ministério do Trabalho e Emprego editará, ouvido o Ministério da Educação, normas para 
avaliação da competência das entidades mencionadas no inciso III. 

CAPÍTULO IV 

Seção I 
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Da Obrigatoriedade da Contratação de Aprendizes  

        Art. 9o  Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos 
cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a cinco por 
cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada 
estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional. 

        § 1o  No cálculo da percentagem de que trata o caput deste artigo, as frações de unidade darão 
lugar à admissão de um aprendiz. 

        § 2o  Entende-se por estabelecimento todo complexo de bens organizado para o exercício de 
atividade econômica ou social do empregador, que se submeta ao regime da CLT. 

        Art. 10.  Para a definição das funções que demandem formação profissional, deverá ser 
considerada a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), elaborada pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego. 

        § 1o  Ficam excluídas da definição do caput deste artigo as funções que demandem, para o seu 
exercício, habilitação profissional de nível técnico ou superior, ou, ainda, as funções que estejam 
caracterizadas como cargos de direção, de gerência ou de confiança, nos termos do inciso II e do 
parágrafo único do art. 62 e do § 2o do art. 224 da CLT.  

        § 2o  Deverão ser incluídas na base de cálculo todas as funções que demandem formação 
profissional, independentemente de serem proibidas para menores de dezoito anos. 

        Art. 11.  A contratação de aprendizes deverá atender, prioritariamente, aos adolescentes entre 
quatorze e dezoito anos, exceto quando: 

        I - as atividades práticas da aprendizagem ocorrerem no interior do estabelecimento, sujeitando 
os aprendizes à insalubridade ou à periculosidade, sem que se possa elidir o risco ou realizá-las 
integralmente em ambiente simulado; 

        II - a lei exigir, para o desempenho das atividades práticas, licença ou autorização vedada para 
pessoa com idade inferior a dezoito anos; e 

        III - a natureza das atividades práticas for incompatível com o desenvolvimento físico, psicológico 
e moral dos adolescentes aprendizes. 

        Parágrafo único.  A aprendizagem para as atividades relacionadas nos incisos deste artigo 
deverá ser ministrada para jovens de dezoito a vinte e quatro anos. 

        Art. 12.  Ficam excluídos da base de cálculo de que trata o caput do art. 9o deste Decreto os 
empregados que executem os serviços prestados sob o regime de trabalho temporário, instituído pela 
Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1973, bem como os aprendizes já contratados.  

        Parágrafo único.  No caso de empresas que prestem serviços especializados para terceiros, 
independentemente do local onde sejam executados, os empregados serão incluídos na base de 
cálculo da prestadora, exclusivamente. 

        Art. 13.  Na hipótese de os Serviços Nacionais de Aprendizagem não oferecerem cursos ou 
vagas suficientes para atender à demanda dos estabelecimentos, esta poderá ser suprida por outras 
entidades qualificadas em formação técnico-profissional metódica previstas no art 8o. 

        Parágrafo único.  A insuficiência de cursos ou vagas a que se refere o caput será verificada pela 
inspeção do trabalho.  

        Art. 14.  Ficam dispensadas da contratação de aprendizes: 

        I - as microempresas e as empresas de pequeno porte; e 

        II - as entidades sem fins lucrativos que tenham por objetivo a educação profissional. 

Seção II 
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Das Espécies de Contratação do Aprendiz 

        Art. 15.  A contratação do aprendiz deverá ser efetivada diretamente pelo estabelecimento que 
se obrigue ao cumprimento da cota de aprendizagem ou, supletivamente, pelas entidades sem fins 
lucrativos mencionadas no inciso III do art. 8o deste Decreto. 

        § 1o  Na hipótese de contratação de aprendiz diretamente pelo estabelecimento que se obrigue 
ao cumprimento da cota de aprendizagem, este assumirá a condição de empregador, devendo 
inscrever o aprendiz em programa de aprendizagem a ser ministrado pelas entidades indicadas no 
art. 8o deste Decreto. 

        § 2o  A contratação de aprendiz por intermédio de entidade sem fins lucrativos, para efeito de 
cumprimento da obrigação estabelecida no caput do art. 9o, somente deverá ser formalizada após a 
celebração de contrato entre o estabelecimento e a entidade sem fins lucrativos, no qual, dentre 
outras obrigações recíprocas, se estabelecerá as seguintes: 

        I - a entidade sem fins lucrativos, simultaneamente ao desenvolvimento do programa de 
aprendizagem, assume a condição de empregador, com todos os ônus dela decorrentes, assinando a 
Carteira de Trabalho e Previdência Social do aprendiz e anotando, no espaço destinado às anotações 
gerais, a informação de que o específico contrato de trabalho decorre de contrato firmado com 
determinado estabelecimento para efeito do cumprimento de sua cota de aprendizagem ; e 

        II - o estabelecimento assume a obrigação de proporcionar ao aprendiz a experiência prática da 
formação técnico-profissional metódica a que este será submetido. 

        Art. 16.  A contratação de aprendizes por empresas públicas e sociedades de economia mista 
dar-se-á de forma direta, nos termos do § 1o do art. 15, hipótese em que será realizado processo 
seletivo mediante edital, ou nos termos do § 2o daquele artigo.  

        Parágrafo único.  A contratação de aprendizes por órgãos e entidades da administração direta, 
autárquica e fundacional observará regulamento específico, não se aplicando o disposto neste 
Decreto. 

CAPÍTULO V 

DOS DIREITOS TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS 

Seção I 

Da Remuneração 

        Art. 17.  Ao aprendiz, salvo condição mais favorável, será garantido o salário mínimo hora.  

        Parágrafo único.  Entende-se por condição mais favorável aquela fixada no contrato de 
aprendizagem ou prevista em convenção ou acordo coletivo de trabalho, onde se especifique o 
salário mais favorável ao aprendiz, bem como o piso regional de que trata a Lei Complementar no 
103, de 14 de julho de 2000.  

Seção II  

Da Jornada  

        Art. 18.  A duração do trabalho do aprendiz não excederá seis horas diárias. 

        § 1o  O limite previsto no caput deste artigo poderá ser de até oito horas diárias para os 
aprendizes que já tenham concluído o ensino fundamental, se nelas forem computadas as horas 
destinadas à aprendizagem teórica. 

        § 2o  A jornada semanal do aprendiz, inferior a vinte e cinco horas, não caracteriza trabalho em 
tempo parcial de que trata o art. 58-A da CLT. 

        Art. 19. São vedadas a prorrogação e a compensação de jornada. 
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        Art. 20.  A jornada do aprendiz compreende as horas destinadas às atividades teóricas e 
práticas, simultâneas ou não, cabendo à entidade qualificada em formação técnico-profissional 
metódica fixá-las no plano do curso. 

        Art. 21.  Quando o menor de dezoito anos for empregado em mais de um estabelecimento, as 
horas de trabalho em cada um serão totalizadas.  

        Parágrafo único.  Na fixação da jornada de trabalho do aprendiz menor de dezoito anos, a 
entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica levará em conta os direitos 
assegurados na Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990. 

Seção III 

Das Atividades Teóricas e Práticas  

        Art. 22.  As aulas teóricas do programa de aprendizagem devem ocorrer em ambiente físico 
adequado ao ensino, e com meios didáticos apropriados. 

        § 1o  As aulas teóricas podem se dar sob a forma de aulas demonstrativas no ambiente de 
trabalho, hipótese em que é vedada qualquer atividade laboral do aprendiz, ressalvado o manuseio 
de materiais, ferramentas, instrumentos e assemelhados. 

        § 2o  É vedado ao responsável pelo cumprimento da cota de aprendizagem cometer ao aprendiz 
atividades diversas daquelas previstas no programa de aprendizagem. 

        Art. 23.  As aulas práticas podem ocorrer na própria entidade qualificada em formação técnico-
profissional metódica ou no estabelecimento contratante ou concedente da experiência prática do 
aprendiz.  

        § 1o  Na hipótese de o ensino prático ocorrer no estabelecimento, será formalmente designado 
pela empresa, ouvida a entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica, um 
empregado monitor responsável pela coordenação de exercícios práticos e acompanhamento das 
atividades do aprendiz no estabelecimento, em conformidade com o programa de aprendizagem.  

        § 2o  A entidade responsável pelo programa de aprendizagem fornecerá aos empregadores e ao 
Ministério do Trabalho e Emprego, quando solicitado, cópia do projeto pedagógico do programa. 

        § 3o  Para os fins da experiência prática segundo a organização curricular do programa de 
aprendizagem, o empregador que mantenha mais de um estabelecimento em um mesmo município 
poderá centralizar as atividades práticas correspondentes em um único estabelecimento.  

        § 4o  Nenhuma atividade prática poderá ser desenvolvida no estabelecimento em desacordo com 
as disposições do programa de aprendizagem.  

Seção IV 

Do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

        Art. 24.  Nos contratos de aprendizagem, aplicam-se as disposições da Lei no 8.036, de 11 de 
maio de 1990. 

        Parágrafo único.  A Contribuição ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço corresponderá a 
dois por cento da remuneração paga ou devida, no mês anterior, ao aprendiz. 

Seção V 

Das Férias 

        Art. 25.  As férias do aprendiz devem coincidir, preferencialmente, com as férias escolares, 
sendo vedado ao empregador fixar período diverso daquele definido no programa de aprendizagem.  

Seção VI 
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Dos Efeitos dos Instrumentos Coletivos de Trabalho 

        Art. 26.  As convenções e acordos coletivos apenas estendem suas cláusulas sociais ao 
aprendiz quando expressamente previsto e desde que não excluam ou reduzam o alcance dos 
dispositivos tutelares que lhes são aplicáveis. 

Seção VII 

Do Vale-Transporte 

        Art. 27.  É assegurado ao aprendiz o direito ao benefício da Lei no 7.418, de 16 de dezembro de 
1985, que institui o vale-transporte.  

Seção VIII 

Das Hipóteses de Extinção e Rescisão do Contrato de Aprendizagem 

        Art. 28.  O contrato de aprendizagem extinguir-se-á no seu termo ou quando o aprendiz 
completar vinte e quatro anos, exceto na hipótese de aprendiz deficiente, ou, ainda antecipadamente, 
nas seguintes hipóteses: 

        I - desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz; 

        II - falta disciplinar grave; 

        III - ausência injustificada à escola que implique perda do ano letivo; e 

        IV - a pedido do aprendiz. 

        Parágrafo único.  Nos casos de extinção ou rescisão do contrato de aprendizagem, o 
empregador deverá contratar novo aprendiz, nos termos deste Decreto, sob pena de infração ao 
disposto no art. 429 da CLT. 

        Art. 29.  Para efeito das hipóteses descritas nos incisos do art. 28 deste Decreto, serão 
observadas as seguintes disposições: 

        I - o desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz referente às atividades do programa 
de aprendizagem será caracterizado mediante laudo de avaliação elaborado pela entidade qualificada 
em formação técnico-profissional metódica; 

        II - a falta disciplinar grave caracteriza-se por quaisquer das hipóteses descritas no art. 482 da 
CLT; e 

        III - a ausência injustificada à escola que implique perda do ano letivo será caracterizada por 
meio de declaração da instituição de ensino. 

        Art. 30.  Não se aplica o disposto nos arts. 479 e 480 da CLT às hipóteses de extinção do 
contrato mencionadas nos incisos do art. 28 deste Decreto. 

CAPÍTULO VI 

DO CERTIFICADO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE APRENDIZAGEM 

        Art. 31.  Aos aprendizes que concluírem os programas de aprendizagem com aproveitamento, 
será concedido pela entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica o certificado de 
qualificação profissional. 

        Parágrafo único.  O certificado de qualificação profissional deverá enunciar o título e o perfil 
profissional para a ocupação na qual o aprendiz foi qualificado.  

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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        Art. 32.  Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego organizar cadastro nacional das 
entidades qualificadas em formação técnico-profissional metódica e disciplinar a compatibilidade 
entre o conteúdo e a duração do programa de aprendizagem, com vistas a garantir a qualidade 
técnico-profissional.  

        Art. 33.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

        Art. 34.  Revoga-se o Decreto no 31.546, de 6 de outubro de 1952. 

        Brasília, 1º de dezembro de 2005; 184o da Independência e 117o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Luiz Marinho 
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