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JUSTIFICATIVA - PL 0350/2016 
Todos os estabelecimentos de qualquer natureza, são, pela lei, obrigados a contratar 

aprendizes, entretanto a falta de desses jovens é bastante elevada no município, o que 
demanda politicas públicas que criem, divulguem estas oportunidades, e a presente propositura 
tem como finalidade contribuir para a empregabilidade e inclusão social. Os arts. 428 e 429 da 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT , dispõem sobre a contratação de menores 
aprendizes, assim considerados o maior de 14 e menor de 24 anos. Prevê o citado dispositivo 
legal que os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular 
nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (Industrial, Comercial, Rural, do 
Transporte ou do Cooperativismo) número variável entre 5% e 15% dos trabalhadores de cada 
um de seus estabelecimentos, cujas funções demandem formação profissional. Tais 
dispositivos visam propiciar formação técnico-profissional metódica, compatível com o 
desenvolvimento físico, moral e psicológico ao menor-aprendiz, que por sua vez, se obriga a 
executar, com zelo e diligência, as tarefas necessárias a essa formação. Excetuam-se desta 
regra apenas as microempresas, as empresas de pequeno porte e as entidades sem fins 
lucrativos que tenham por objetivo a educação profissional. 

No município de São Paulo, o número de contratação de aprendizes é inferior ao 
número da potencialidade da cidade. Para que tenhamos condições de realizar um trabalho 
com maior eficiência no município, temos que investir em planejamento e em informação são 
os grandes desafios. 

A Pesquisa "Perfil Social, Racial e de Gênero das 500 Maiores Empresas do Brasil e 
Suas Ações Afirmativas" realizada por meio de um questionário enviado a 500 maiores 
empresas do Brasil , na cidade de São Paulo , identificou problemas em 2011, no cumprimento 
da Lei de Aprendizagem (10.097/2000). O estudo foi realizado pelo Instituto Ethos e pelo Ibope 
após consulta a 109 companhias, 7% não tinham aprendizes. Das 93% que contratavam, 43% 
estavam abaixo do exigido pela lei. Entre as que cumpriam a cota, 83% não excediam o 
mínimo de 5%, e as principais áreas de formação dos aprendizes são: administrativa, 
operações, recursos humanos e comercial. 

Segundo informações enviadas pelos presidentes das empresas responsáveis pelas 
respostas, a principal justificativa para a não contratação de aprendizes é a falta de 
conhecimento ou experiência da companhia para lidar com o assunto (41%). Outros 36% 
dizem que o motivo é a falta qualificação dos aprendizes e 23% a falta de interesse dos 
aprendizes pela empresa. 

Assim visa a presente propositura ampliar os espaços de divulgação das oportunidades 
de emprego e formação para a inserção do jovem com qualificação ao mercado de trabalho. 
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