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RESUMO 

Esta pesquisa apresenta como tema Jovem Aprendiz x Incentivo Fiscais e 
Tributário nas Organizações. O objetivo é abordar e identificar os incentivos 
auferidos pelas organizações que aderem a cota mínima de contratação de jovens 
aprendizes. Ademais, mostrar o posicionamento de empresas a respeito de tal 
projeto. Sabendo a importância da formação e integração do jovem no ambiente 
corporativo, a criação do programa visa prepará-lo capacitando-o com cursos e 
paralelamente com experiência profissional. Isto possibilita ao jovem adquirir 
experiência que certamente lhe será exigida posteriormente. Além da possibilidade 
de desenvolver um talento dentro da empresa, moldando-o segundo as normas e 
necessidades desta. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Jovem Aprendiz – Incentivos Fiscais e tributários – Programa de 
aprendizagem   

  



 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

O presente projeto de pesquisa pretende apresentar os incentivos fiscais e 

tributários oferecidos as empresas que possuem, em seu quadro de funcionários, a 

cota obrigatória de jovens aprendizes, mostrando a responsabilidade social 

envolvida e os benefícios que isso traz para a empresa, uma vez que a mesma 

cumpra seus deveres e obrigações. Segundo Bressan (2008, p. 222)  

Incentivos fiscais são concessões efetuadas pela legislação 
tributária de forma a reduzir tributos devidos desde que o contribuinte 
pratique operações específicas e/ou esteja enquadrado em situação 
definida como necessária ao usufruto do benefício.  

O programa de aprendizagem procura inserir os jovens de 14 a 24 anos de 

idade no mercado de trabalho para contribuir com a sua formação. Para isso existe a 

lei Nº 10.097/2000, ampliada pelo Decreto Federal nº 5.598/2005 que obriga as 

empresas com mais de 7 funcionários a conter em seu quadro de funcionário de 5% 

a 15% de jovens aprendizes contratados.  

Sendo assim, o Estado vê nos incentivos fiscais e tributários uma forma de 

estimular as organizações a efetivamente cumprirem tal percentual. Já que, ainda de 

acordo com Bressan (2008), o Governo deixa de arrecadar para estimular o 

desenvolvimento de determinado setor ou atividade.  

Fica clara a responsabilidade da empresa na formação profissional do jovem 

aprendiz, mas é necessário preparar um ambiente propício para o desenvolvimento 

desse novo funcionário para que ele não seja apenas uma obrigação, mas sim um 

colaborador. 

  



 

 

 

2 OBJETIVOS 

Conhecer a responsabilidade social envolvida no projeto. Pesquisar os 

direitos e obrigações das organizações com o programa de aprendizagem.  

Mostrar quais os incentivos fiscais e tributários o Estado oferece a elas.  

Identificar como tais incentivos beneficiam as empresas. 

 

3 METODOLOGIA 

O desenvolvimento desse trabalho foi feito de forma quantitativa através de 

questionários, sendo avaliadas as características das empresas de pequeno, médio 

e grande porte em relação aos incentivos fiscais e tributários, referente ao programa 

de aprendizagem, tais observações foram comparadas com referências 

bibliográficas citadas durante o trabalho. 

 

4 DESENVOLVIMENTO 

4.1 PROGRAMA DE APRENDIZAGEM 

O Brasil é um país essencialmente jovem. Segundo dados de pesquisa do 

IBGE1, em 2009, o país tinha cerca de 42% do total de sua população preenchida 

por jovens de até 24 anos de idade. Sendo assim, se vê a necessidade de treinar 

tais jovens, que farão o futuro do país.  

Porém, devido a pouca idade e inexperiência, eles possuem certa dificuldade 

em entrar no mercado de trabalho. E o programa de aprendizagem tem a intenção 

de auxiliar os jovens em sua empregabilidade, contribuindo em sua formação 

profissional.  

O programa de aprendizagem é apoiado pela Lei n°. 10.097/2000, 

regulamentada pelo Decreto n° 5.598/2005, onde estabelece que todas as empresas 

de médio e grande porte devem contratar jovens entre 14 e 24 anos. A 

aprendizagem é conceituada por Coelho; Alves (2015), apud Brasil (1990) como “a 

formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação 

de educação em vigor”.  



 

 

 

Assim, no programa, os jovens são contratados por empresas como 

aprendizes, ao mesmo tempo em que são matriculados em cursos específicos de 

aprendizagem em instituições reconhecidas, também responsáveis pelo certificado.  

Estas empresas são cadastradas no CNAP (Cadastro Nacional de 

Aprendizagem Profissional), a partir do momento em que é averiguada a 

qualificação técnico-profissional metódica destas. E conforme decreto Nº 5.598, de 

1º de dezembro de 2005, no art. 8º descrito por Luiz Inácio Lula da Silva: 

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 agro técnicas; 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.  

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

República. 

O governo assim visa garantir a qualidade no desenvolvimento destes jovens 

de forma teórica e prática para que assim a inclusão no mercado de trabalho não 

lhes seja tão restritas devido à falta de experiência, uma vez que o aprendizado foi 

desenvolvido simultaneamente entre a entidade técnico-profissional e a empresa 

contratante. 

4.2 RESPONSABILIDADES SOCIAL 

Com o avanço e crescimento das práticas de Responsabilidade Social Empresarial, 

depara-se com diversos conceitos que são utilizados com o intuito de 14  

 



 

 

 

definir e esclarecer o que afinal é a Responsabilidade Social. Porém, cabe apresentar o 

conceito disseminado pelo Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social 

(2006) que define:  

Responsabilidade social empresarial é 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.  

 

Com foco neste conceito percebe-se que Responsabilidade Social é muito mais do que 

investimento em projetos sociais para redução das desigualdades, o foco também está 

na preservação do meio ambiente, no desenvolvimento sustentável e na inclusão social.  

O trabalho da empresa passa a não estar focado somente no lucro, mas também no 

bem-estar da sociedade, e é através de investimentos em programas e projetos sociais 

que as empresas colocam em prática parte de suas ações de Responsabilidade Social. 

Como cita Melo Neto e Froes (1999):  

A empresa deve financiar projetos sociais porque é certo, justo e necessário 

assim proceder. É um mecanismo de compensação das "perdas da 

sociedade" em termos de concessão de recursos para serem utilizados pela 

empresa. E não uma ação caridosa, típica dos capitalistas do início do 

século, que utilizavam filantropia como forma de expiação dos seus 

sentimentos de culpa por obterem lucros fáceis às custas da exploração do 

trabalho das pessoas e dos recursos naturais abundantes (lbid, p.84)  

A Lei 10.097/2000 provoca o aprofundamento das reflexões sobre responsabilidade 

social no cotidiano das empresas, em especial sobre a possibilidade de elas atuarem no 

processo de formação dos jovens e sua inserção no mercado de trabalho. As empresas 

passam também a desempenhar o papel de educador, de orientador dos jovens que 

estão construindo seus projetos de vida. 

 

 

 

 



 

 

 

5 RESULTADOS PRELIMINARES  

Para sabermos como as empresas se comportam em relação ao tema: 

Jovens Aprendizes x Incentivos Fiscais e o seu grau de conhecimento sobre o 

assunto, fizemos uma pequena pesquisa de campo, baseado em tal tema. A 

iniciativa consiste em saber se a empresa participa do programa de aprendizagem e, 

se, faz uso dos benefícios fiscais uma vez que possua a quota mínima de 

aprendizes.  

Iniciamos a nossa pesquisa entrevistando a Empresa A, que é uma 

multinacional no setor automobilístico e está no mercado há mais de 100 anos. E só 

na planta na cidade de Guarulhos – onde foi realizado o questionário – a 

organização possui mais de 1000 colaboradores e faturamento anual de R$ 

500.000.000.  

Na sequência, entrevistamos a Empresa B, uma empresa brasileira que tem 

46 anos no mercado no ramo de recuperação de crédito. Atualmente possui um 

quadro aproximado de 600 colaboradores.  

E por fim a Empresa C, que se trata também de uma empresa brasileira, 

Inforcomp Tecnologia em Soluções Administrativas. Atuante no mercado desde 

1982 desenvolvendo produtos como Relógio de Ponto (REP), Software de 

Tratamento de Ponto e Sistema de Controle de Acesso a Obras. A empresa possui 

um faturamento anual bruto entre R$ 380 e R$ 400 mil.  

 

5.1 ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO RESPONDIDO  

 

Questão 1- Qual o porte da empresa?  

Empresa A: Grande Porte.  

Empresa B: Médio Porte.  

Empresa C: Pequeno Porte.  

 



 

 

 

Para realizarmos a pesquisa de campo decidimos analisar uma empresa de cada porte 

para ser possível uma melhor visão do mercado dentro de nosso tema.  

Questão 2- A empresa adota o programa de aprendizagem?  

Empresa A: Sim.  

Empresa B: Sim.  

Empresa C: Não utiliza este programa, apenas estagiário.  

 

As empresas A e B de grande e médio porte fazem uso do programa de aprendizagem, 

assim como estabelece a Lei n°. 10.097/2000, regulamentada pelo Decreto n° 

5.598/2005, que estabelece que todas as empresas de médio e grande porte devem 

contratar jovens entre 14 e 24 anos.  

Conforme já comentado anteriormente, o Manual de Aprendizagem (2006, p. 15) afirma 

que “é facultativa a contratação de aprendizes pelas microempresas (ME), empresas de 

pequeno porte (EPP), inclusive as que fazem parte do Sistema Integrado de Pagamento 

de Imposto e Contribuições, denominado ‘SIMPLES’ “. Sendo assim, a Empresa C, não 

é obrigada a adotar o programa de aprendizagem e pode optar por ter apenas estagiário 

em seu quadro de funcionários.  

 

Questão 3 - A empresa julga importante a presença do aprendiz?  

Empresa A: Sim.  

Empresa B: Sim.  

Empresa C: Sim, mas no momento não há contratações devido a cautela quanto a crise 

econômica.  

De acordo com o questionário, todas as empresas julgam importante a presença do 

aprendiz, devido aos incentivos fiscais que são atribuídos. Porém, somente a empresa C 

não possui aprendiz no seu quadro de funcionários, conforme comentado anteriormente.  

 

Questão 4 - Acredita que seja uma forma de encontrar novos talentos?  



 

 

 

Empresa A: Sim.  

Empresa B: Sim, acreditamos que o aperfeiçoamento e desenvolvimento acontecem 

durante a capacitação.  

Empresa C: Sim, com certeza é uma ótima opção, e até mesmo para estimular o 

crescimento dos aprendizes quanto a sua formação acadêmica.  

Nos dias de hoje existem várias maneiras de encontrar novos talentos, e uma delas é o 

programa de aprendizagem. As empresas A, B e C concordam sim que o programa é 

uma oportunidade de encontrar e reter novos talentos, visando à formação e 

crescimento profissional.  

Questão 5 - Conhece os incentivos fiscais que a empresa possui ao aderir ao programa 

de aprendizagem?  

Empresa A: Sim.  

Empresa B: Sim.  

Empresa C: Não.  

As empresas A e B conhecem os incentivos, visto que são de grande e médio porte 

respectivamente, contudo, a empresa C ainda não tem conhecimento desses benefícios 

por ser de porte menor e não adotar o programa de aprendizagem, apenas estagiários.  

Questão 6 - A empresa faz uso dos benefícios fiscais por ter aprendizes em seu 

quadro de funcionários?  

Empresa A: Sim.  

Empresa B: Sim  

Empresa C: Não utilizamos.  

Através da análise, é possível identificar que apenas as empresas A e B, grande e 

médio porte, fazem o uso dos benefícios ficais já que adotam o programa de 

aprendizagem. Enquanto a empresa C não utiliza por não aderir à contratação de 

aprendiz.  

Questão 7 - Quais incentivos fiscais desse programa a empresa faz ou já fez uso?  

Empresa A: FGTS; Multa rescisória; Aviso prévio.  



 

 

 

Empresa B: FGTS, multa rescisória e o aviso prévio.  

Empresa C: Não utilizamos.   
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