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RESUMO 

 

A gestão é um conceito que pode ser aplicado em diversas áreas afim de coordenar 

e concluir os objetivos de um determinado programa. Apesar da 

multidisciplinariedade, alguns impasses podem ocorrer, principalmente quando se 

trata da forma de trabalho aplicado à gestão de jovens aprendizes, pois o ato de 

transmitir conteúdo para as Organizações Sociais do Terceiro Setor, que coordenam 

os programas de aprendizagem, demonstrou ser uma atividade dispendiosa. Tendo 

em vista esta dificuldade de gerir o relacionamento entre as Organizações Sociais, 

Aprendizes, Ministério Público e Empresas de forma eficiente, técnicas e ferramentas 

foram desenvolvidas com o intuito de simplificar a execução dessa atividade. Com a 

ampla utilização de softwares para internet, a forma de acessar e manipular dados 

mudou, criando assim muitas oportunidades. Neste estudo é apresentado o 

desenvolvimento de uma ferramenta computacional web para gestão de jovens 

aprendizes, visando solucionar a gestão nas Organizações Sociais do Terceiro Setor. 

Para isso, foram desenvolvidos um banco de dados MySql e um sistema em PHP para 

atuar como software web, ambos utilizando o servidor de desenvolvimento XAMPP. 

O produto final apresentou as características almejadas, permitindo a criação de perfis 

de Organização Social, Aprendiz, Empresa e Ministério Público, proporcionando a 

perfeita gestão das turmas de aprendizagem. Além disso, possibilitou ao INAMARE- 

Instituto de Aprendizagem Profissional Maringá, o controle de todo o processo de 

contratação, visualizando 100% das etapas e facilitando as consultas aos dados em 

tempo real durante o programa de aprendizagem, proporcionando assim uma melhor 

gestão durante todo o processo de contratação dos jovens aprendizes. 

 

 

Palavras-chaves: gestão, aprendiz, terceiro setor, ferramenta computacional, 

software, web. 
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ABSTRACT 

 

Management is a concept that can be applied in several areas in order to coordinate 

and complete the objectives of a given program. In spite of the multidisciplinarity, some 

impasses can occur, especially when it comes to the form of work applied to the 

management of young learners. The act of transmitting content to the Social 

Organizations of the Third Sector that coordinate the learning programs, has showed 

an expensive activity. In view of this difficulty in managing the relationship between 

social organizations, apprentices, public prosecutors and companies in an efficient 

way, techniques and tools were developed with the aim of simplifying the execution of 

this activity. With the wide use of internet software, the way you access and manipulate 

data has changed, creating many opportunities. This study presents the development 

of a web computing tool for the management of young apprentices, aiming to solve the 

management in the Social Organizations of the Third Sector. For this, a MySql 

database and a PHP system were developed to act as a web software, both using the 

XAMPP development server. The final product presented the desired characteristics, 

allowing the creation of profiles of Social Organization, Apprentice, Company and 

Public Ministry, providing the perfect management of the learning groups. In addition, 

it enabled INAMARE - Instituto de Aprendizagem Profissional Maringá to control the 

entire hiring process, visualizing 100% of the stages and facilitating the consultation of 

the data in real time during the learning program, thus providing a better management 

throughout process of hiring young apprentices. 

 

 

Keywords: management, apprentice, third sector, computer tool, software, web.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 CONTEXTO 

  

Fazer a gestão dos jovens aprendizes é um grande desafio para as 

Organizações Sociais do Terceiro Setor, uma vez que existe a escassez de ferramenta 

computacional e de gestão nesta área, conforme estudo demonstrado no Capítulo 02 

deste trabalho. 

O desenvolvimento de software é uma atividade de crescente importância na 

sociedade contemporânea. A utilização de computadores nas mais diversas áreas do 

conhecimento humano tem gerado uma crescente demanda por soluções 

computadorizadas. 

Atualmente as aplicações Web são ferramentas essenciais para as 

organizações atingirem facilmente seus clientes para que assim possam prestar 

serviços diversos para sua força de trabalho. Muitas organizações optam por utilizar 

soluções para hospedagem de aplicações grandes e complexas baseadas na Web 

para ser capaz de prestar seus serviços aos usuários sem ter que instalar um 

aplicativo em todos os computadores, uma vez que navegadores Web vêm instalados 

em praticamente todas as estações de trabalho. 

Sobretudo, PFLEEGER (2004), NASCIMENTO (2003) consideram o 

relacionamento com o usuário um fator primordial para o sucesso no desenvolvimento 

do software, sendo assim o ponto de partida do trabalho de desenvolvimento. A partir 

das necessidades destes é que se definem os principais requisitos que o sistema 

deverá ter para suprir estas necessidades. 

Com as atualizações nos artigos da Consolidações das Leis Trabalhistas – 

CLT, pertinentes aos trabalhadores jovens, a Lei 10.097 trouxe uma expansão em 

relação aos locais onde o jovem aprendiz poderia ser qualificado profissionalmente. 

Além do já consagrado Sistema S1 as ESFL também foram autorizadas a conduzir 

cursos de qualificação, desde que elas e os seus cursos estejam cadastrados no 

                                                             
1 O Sistema “S” é compreendido pelas entidades: SENAI, SENAC, SENAR, SESC, SESCOOP, SENAT. 
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Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente do município de onde 

atuam. 

A intenção dos legisladores proponentes da lei, com a inclusão de entidades 

formadoras de aprendizes, é poder garantir que as empresas que necessitam 

contratar jovens aprendizes possam fazê-lo sem ter que esperar pelo atendimento do 

Sistema S, cuja disponibilidade de capacitação de jovens como aprendizes é 

quantitativamente muito restrita em comparação com a grande demanda das 

empresas. 

Com a participação das ESFL na capacitação e qualificação de aprendizes, as 

empresas se depararam com um novo tipo de relacionamento diverso do padrão 

institucional comercial a que estão acostumadas e que é de hábito no mercado. As 

características de uma ESFL não são iguais às de uma empresa, o que pode resultar 

em falhas de entendimento entre as duas organizações. 

Nesta linha, propomos criar uma ferramenta informatizada baseada na Web 

Services da W3C (2016), que é um padrão aberto para o desenvolvimento de sistema 

que utilizam entidades distribuídas em plataformas diferentes da Internet, e desta 

forma desenvolver uma Ferramenta Web para gestão dos jovens aprendizes, 

proporcionando uma experiência agradável de navegabilidade com os usuários. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 
1.2.1 Objetivo Geral: 

 

O objetivo geral da dissertação consiste no desenvolvimento de uma 

ferramenta computacional Web, voltada para a gestão dos jovens aprendizes das 

Organizações Sociais do Terceiro Setor, apresentando funcionalidades distintas dos 

demais softwares de controle em Recursos Humanos. 
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1.2.2 Objetivos Específicos: 

 

 Levantar dados sobre os modelos de gestão dos aprendizes e de comunicação 

nos programas de aprendizagem;  

 Analisar ferramentas computacionais desenvolvidas para atuarem na 

comunicação e gestão em programas de aprendizagem, e suas principais 

características;  

 Elaborar, aplicar e avaliar ferramenta computacional através de questionário 

sobre gestão de jovens aprendizes; 

 Desenvolver o software utilizando ferramentas adequadas;  

 Comprovar a eficiência do software e de sua metodologia, testando-o em 

programas de aprendizagem reais, avaliando possíveis melhorias. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

A demanda em criar uma aplicação de gestão dos aprendizes nas Entidades 

Sem Fins Lucrativos (ESFL) nasceu das reuniões mensais do Fórum de 

Aprendizagem de Maringá2 que acontecem desde o ano de 2009, por consequência 

da criação do Instituto de Aprendizagem Profissional Maringá - INAMARE3 em 2012 

fomentou-se ainda mais a necessidade de desenvolver um sistema online de 

gerenciamento de aprendizes, uma aplicação baseada na Web que poderia oferecer 

diferentes tipos de serviços aos usuários das ESFL. Usuários precisariam apenas de 

um navegador e uma conexão de rede / Internet para acessar esse aplicativo em 

qualquer lugar e a qualquer momento. 

Fischer e Fischer (1994, p.19) relatam que as organizações do terceiro setor 

“têm se diferenciado pela eficácia de sua atuação, substituindo o Estado e a iniciativa 

privada, na solução criativa e econômica de problemas sociais que pareciam 

insolúveis”. 

Neste cenário, o Ministério Público do Trabalho e Emprego também possui alto 

grau de responsabilidade na implantação e manutenção do Programa de 

                                                             
2 Fórum de Aprendizagem de Maringá (http://forumaprendizagemmaringa.com.br) 
3 INAMARE (http://inamare.org.br) 

http://forumaprendizagemmaringa.com.br/
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Aprendizagem em sua Região, podendo contribuir tanto para o seu sucesso, como 

para o seu fracasso. 

No âmbito estrutural, o desenvolvimento deste trabalho justifica-se com o intuito 

de mantê-los informados sobre o andamento dos programas de aprendizagem, 

recebendo assim os seus devidos “feedbacks”, essenciais para o êxito dos programas. 

 

1.4 DESCRIÇÃO DOS CAPÍTULOS 

 

Além desta introdução, a presente dissertação está organizada em mais seis 

capítulos, descritos a seguir. 

No Capítulo 2 discorre-se sobre o Cenário da Aprendizagem no Brasil, suas 

demandas no mercado de trabalho brasileiro e números sobre a aprendizagem 

profissional. Apresenta também um levantamento sobre as aplicações Web, sua 

evolução na linha do tempo e as tecnologias Web. Ao final do Capítulo 02 apresenta 

uma breve análise comparativa entre as principais ferramentas Web para Gestão de 

Recursos Humanos. 

O Capítulo 3 descreve o ambiente de trabalho, os principais recursos de 

softwares utilizados e mostra as etapas de desenvolvimento da ferramenta 

computacional. 

No Capítulo 4 apresenta os resultados, simulações e testes realizados para 

cada programa de aprendizagem e a análise dos resultados obtidos. 

As conclusões, contribuições e trabalhos futuros são apresentadas no 

Capítulos 5 e 6. 

Por fim, são apresentadas as referências que forneceram a base teórica e os 

apêndices que foram utilizados neste trabalho.   
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1 CENÁRIO DA APRENDIZAGEM NO BRASIL 
 

Nesse capítulo pretende-se investigar e avaliar os dados e informações 

disponibilizados pelos dispositivos institucionais governamentais e não 

governamentais responsáveis por subsidiar técnica e cientificamente o 

planejamento gerencial e o "controle social" das políticas públicas do MTE, dando 

um enfoque primordial a análise dos indicadores sociais referentes à Política da 

Aprendizagem Profissional. 

Para tanto, serão apresentadas informações sobre o número e natureza dos 

cursos ofertados  pelos  estabelecimentos  sociais  responsáveis  pela  formação  

dos  aprendizes;  os índices de admissão/contratação e demissão de aprendizes no 

cenário nacional; o estoque de aprendizes no mercado de trabalho brasileiro; o 

número estimado de aprendizes a ser inserido no  mercado  de  trabalho  -  a  

Aprendizagem  Potencial;  as  metas/cotas  de  aprendizagem dispostas para cada 

ano; e o saldo de aprendizagem anual. 

 

2.1.1 A demanda no mercado de trabalho brasileiro. 

 

Nessa perspectiva, o capítulo se inicia com a análise sobre o Diagnóstico 

Social da Aprendizagem Profissional, avaliando os dados censitários apontados no 

Censo de 2010 do IBGE, no que diz respeito ao número de jovens e adolescentes 

por condição de atividade e ocupação. 

A "População Economicamente Ativa" entende-se como o grupo de 

trabalhadores que estão trabalhando ou estão em situação de desemprego 

procurando exercer alguma atividade  laboral.  De  acordo  com  o  IBGE,  o  

conceito  “compreende  o  potencial  de mão-de-obra  com que  pode contar  o  

setor  produtivo,  isto  é,  a  população  ocupada  e a população desocupada”4. 

                                                             
4 Ver    site    do    Instituto    Brasileiro    de    Geografia    e    Estatística    (IBGE)    por    meio    do    link 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pme/pmemet2.shtm>. 
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Este grupo tem por objetivo mensurar estrategicamente a situação/condição 

dos trabalhadores e estimar a quantidade de "cidadãos" com os quais o Estado 

brasileiro pode contar para garantir o desenvolvimento de seu setor de produção. 

Nesse sentido, é de suma importância saber avaliar e fazer a leitura correta 

desses dados, sob o risco de se desestabilizar a economia e aumentar o contingente 

de trabalhadores em situação "não ativa", marginais perigosos para a sobrevivência 

do modelo econômico vigente. Nesse contexto se encaixa a Aprendizagem 

Profissional, como uma política pública que visa auxiliar os jovens trabalhadores 

para que se adequem as exigências estabelecidas pelo mercado de trabalho 

brasileiro. 

 

Tabela 1 - Trabalho - População Economicamente Ativa 

Censo Demográfico 2010 - Trabalho - Resultados da Amostra 

Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por condição de atividade e de ocupação na semana de referência, 
segundo a naturalidade em relação ao município e os grupos de idade - Brasil - 2010 

 

 

Naturalidade em 
relação ao 

município e 
grupos de idade 

Pessoas de 10 anos ou mais de idade 

 

 

Total 

Condição de atividade na semana de referência 

Economicamente ativas  

Não economicamente 
ativa 

 

Total 

Condição de ocupação na semana 

de referência 

Ocupadas Desocupadas 

Total 161 981 299 93 504 659 86 353 839 7 150 820 68 476 640 

10 a 14 anos 17 167 135 1 264 930 1 069 425 195 505 15 902 205 

10 a 13 anos 13 662 460 818 242 710 139 108 104 12 844 218 

14 anos 3 504 675 446 688 359 287 87 401 3 057 987 

15 a 19 anos 16 986 788 6 868 057 5 390 928 1 477 129 10 118 731 

15 anos 3 569 758 690 805 529 143 161 662 2 878 953 

16 ou 17 anos 6 784 107 2 358 282 1 807 945 550 337 4 425 825 

18 ou 19 anos 6 632 922 3 818 970 3 053 839 765 131 2 813 952 

20 a 24 anos 17 240 864 12 340 456 10 743 940 1 596 516 4 900 408 

25 a 29 anos 17 102 917 13 337 409 12 206 523 1 130 886 3 765 509 

30 a 34 anos 15 744 616 12 515 943 11 703 494 812 449 3 228 673 

35 a 39 anos 13 888 191 11 036 829 10 439 764 597 066 2 851 362 

40 a 44 anos 13 008 496 10 150 631 9 683 510 467 121 2 857 865 

45 a 49 anos 11 834 647 8 877 528 8 512 109 65 419 2 957 119 
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50 a 54 anos 10 134 322 6 917 093 6 672 385 244 708 3 217 229 

55 a 59 anos 8 284 433 4 772 323 4 626 125 146 198 3 512 110 

60 a 69 anos 11 356 075 4 152 096 4 054 941 97 155 7 203 979 

70 anos ou mais 9 232 815 1 271 363 1 250 695 20 668 7 961 452 

TOTAL  (De 

14 a 24 anos)* 

 

37 732 326 

 

19 655 201 

 

16 494 155 

  

161 046 

 

18 077 126 

  Fonte: IBGE, Censo Demográfico, Resultados Gerais da Amostra, 2010. 
 *Recorte elaborado pelo pesquisador para estimar dados referente a população da aprendizagem. 

 

Conforme a Tabela 01, o Estado brasileiro possuía 161.981.229 pessoas de 

10 anos ou mais de idade. Desse total, 93.504.659 pessoas tinham a condição de 

economicamente ativas durante a semana de referência. Isto representa 

aproximadamente 58% das pessoas de 10 anos ou mais de idade nessa condição 

de atividade (ocupados ou desocupados). 

Quando observado o total de adolescentes e jovens compreendidos na faixa 

etária de 14 a 24 anos, se tinha a soma de 37.732.326 pessoas. Destas, 

19.655.201 tinham a condição de economicamente ativas na semana de referência. 

Isto representa 52% da população de jovens e adolescentes em idade de 

Aprendizagem Profissional na condição de trabalhadores e/ou potenciais 

trabalhadores (ocupados ou desocupados). 

Do número de jovens e adolescentes economicamente ativos 

compreendidos nessa faixa etária, aproximadamente 84% estavam ocupados na 

semana de referência e 3.161.046 estavam desocupados. 

A soma de pessoas não economicamente ativas representava 

aproximadamente 48% desta população juvenil - cerca de 18.077.126 jovens e 

adolescentes compreendidos na faixa etária de 14 a 24 anos. 

Esses dados apresentam que os adolescentes e jovens compreendidos na 

faixa etária da aprendizagem profissional correspondiam a 21% dos trabalhadores 

brasileiros que se encontram na condição "economicamente ativa". Logo, esses 

indicadores sociais justificam, do ponto vista político e econômico, a preocupação 

do Estado brasileiro quanto ao desenvolvimento   de   políticas   públicas   sociais   

de   inclusão, formação e qualificação profissional  desses  jovens  e adolescentes,  

visando  o  fortalecimento  interno  e externo  da economia brasileira. 
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Ao buscar traçar o perfil desses adolescentes e jovens em idade de 

aprendizagem profissional inseridos ou disponíveis no mundo de trabalho, se tem a 

composição conforme Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Trabalho - População Economicamente Ativa - Categoria do Emprego no Trabalho Principal 

Censo Demográfico 2010 - Trabalho - Resultados da Amostra 

Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, por grupos de 

idade, segundo o sexo, a posição na ocupação, o subgrupo e a categoria do emprego no 

trabalho principal - Brasil - 2010 

 

Sexo, posição na 

ocupação, 

subgrupo e 

categoria do 

emprego no 

trabalho principal 

Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de 

referência  

 

Total 

Grupo de idade 

10 a 14 anos 15 a 19 anos 

Total 10  a  13 

anos 

14 anos Total 15 anos 

Total 86 353 839 1 069 425 710 139 359 287 5 390 928 529 143 

Empregados 61 176 567 353 570 188 909 164 661 4 074 642 295 719 

Com carteira de 

trabalho assinada 

39 107 321 25 825 - 25 825 1 957 104 54 685 

Militares e 

funcionários 

públicos 

estatutários 

4 651 127 - - - 65 764 - 

Sem carteira de 

trabalho assinada 

17 418 119 327 745 188 909 138 836 2 051 774 241 034 

Trabalhadores 

domésticos 

5 964 950 74 741 42 507 32 234 342 891 46 821 

Com carteira de 

trabalho assinada 

2 017 942 1 098 - 1 098 31 620 1 735 

Sem carteira de 

trabalho assinada 

3 947 008 73 643 42 507 31 136 311 271 45 086 

Demais empregados 55 211 618 278 829 146 402 132 427 3 731 750 248 897 

Com carteira de 

trabalho assinada 

37 089 379 24 727 - 24 727 1 925 484 52 950 

Militares e 

funcionários 

públicos 

estatutários 

4 651 127 - - - 65 764 - 

Sem carteira de 

trabalho assinada 

13 471 111 254 102 146 402 107 700  740 503 195 947 

Conta própria 18 529 011 169 701 111 991 57 710 684 101 86 227 

Empregadores 1 703 130 1 410 954 456 13 012 1 067 
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Não remunerados 1 485 492 288 567 216 628 71 939 299 845 76 526 

Trabalhadores na 

produção para o 

próprio consumo 

 

3 459 638 

 

256 178 

 

191 656 

 

64 521 

 

319 329 

 

69 604 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, Resultados Gerais da Amostra, 2010. 
*Recorte elaborado pelo pesquisador para estimar dados referente a população da aprendizagem. 

 

De acordo com a Tabela 02, o número total de pessoas de 10 anos ou mais 

de idade ocupadas na semana de referência somava 86.353.839 pessoas. Dessas, 

aproximadamente 7% estavam inseridas na faixa etária dos 14 a 19 anos. 

Do total de pessoas ocupadas nessa faixa etária - quatorze a dezenove 

anos, aproximadamente 74% estavam empregadas. Destes empregados, 

aproximadamente 47% estavam registrados com carteira de trabalho assinada e, 

aproximadamente 52% estavam sem registro em carteira. Militares e funcionários 

públicos estatutários somavam 65.764 pessoas nessa categoria de emprego no 

trabalho principal - a partir da faixa etária dos 18 anos. 

Em relação aos trabalhadores por conta própria nessa faixa etária - 

quatorze a dezenove anos, estes somavam 741.811 pessoas. Empregadores 

somavam 13.468 pessoas. Trabalhadores não remunerados somavam 371.784 

pessoas. Trabalhadores na produção para o próprio consumo somavam 383.850 

pessoas compreendidas na faixa etária de 14 a 19 anos. 

 

Tabela 3 - Trabalho - População Economicamente Ativa - Categoria do Emprego no Trabalho Principal 
(continuação) 

Censo Demográfico 2010 - Trabalho - Resultados da Amostra 

Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, por grupos de idade, 
segundo o sexo, a posição na ocupação, o subgrupo e a categoria do emprego no trabalho principal - 

Brasil - 2010 

(continuação) 

Sexo, posição na 
ocupação, 
subgrupo e 
categoria do 

emprego 

no trabalho principal 

Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência 

Grupos de idade 

15 a 19 anos 20 a24 
anos 

25 a 29 
anos 

30 a 34 anos 35 a 39 
anos 

16 ou 17 

anos 

18   ou   19 

anos 

Total 1 807 945 3 053 839 10 743 940 12 206 523 11 703 494 10 439 764 

Empregados 1 290 347 2 488 575 8 977 669 9 832 896 8 956 316 7 600 304 
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Com carteira de 
trabalho assinada 

477 168 1 425 250 6 067 609 6 915 047 6 136 139 5 023 556 

Militares e 
funcionários públicos 
Estatutários 

- 65 764 290 596 517 198 635 450 665 037 

Sem carteira de trabalho 
assinada 

813 179 997 562 2 619 463 2 400 650 2 184 727 1 911 711 

Trabalhadores 
domésticos 

131 759 164 311 507 289 640 923 797 605 834 032 

Com carteira de 
trabalho assinada 

7 971 21 914 121 159 201 140 283 558 314 796 

Sem carteira de trabalho 
assinada 

123 788 142 397 386 130 439 783 514 046 519 236 

Demais empregados 1 158 588 2 324 265 8 470 380 9 191 973 8 158 711 6 766 272 

Com carteira de 
trabalho assinada 

469 197 1 403 336 5 946 449 6 713 907 5 852 580 4 708 760 

Militares e 
funcionários públicos 
estatutários 

- 65 764 290 596 517 198 635 450 665 037 

Sem carteira de trabalho 
assinada 

689 391 855 165 2 233 334 1 960 867  670 681 1 392 475 

Conta própria 250 785 347 089 1 283 251 1 852 786 2 182 215 2 266 193 

Empregadores 3 355 8 590 58 644 146 463 211 195 235 602 

Não remunerados 130 305 93 014 153 046 108 055 88 784 82 354 

Trabalhadores na 
produção para o 
próprio consumo 

 

133 154 

 

116 571 

 

271 330 

 

266 323 

 

264 984 

 

255 311 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, Resultados Gerais da Amostra, 2010. 

*Recorte elaborado pelo pesquisador para estimar dados referente a população da aprendizagem. 

 

Quando observado o total de jovens ocupados na semana de referência, 

compreendidos na faixa etária de 20 a 24 anos, se tinha a soma de 10.743.940 

pessoas. Isto representa que 12% das pessoas de 10 anos ou mais de idade 

ocupadas pertenciam a essa faixa etária e que 19% se encontram na faixa etária 

da aprendizagem profissional - de 14 a 24 anos. 

Do total de pessoas ocupadas na faixa etária dos 20 aos 24 anos, 

aproximadamente 83% estavam empregadas. Destes empregados, 

aproximadamente 67% estavam registrados com carteira de trabalho assinada e, 

aproximadamente 29% estavam sem registro em carteira. Militares e funcionários 
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públicos estatutários somavam 290.596 pessoas nessa categoria do emprego no 

trabalho principal. 

Em relação aos trabalhadores por conta própria nessa faixa etária - vinte 

aos vinte e quatro anos, estes somavam 1.283.251 pessoas. Empregadores 

somavam 58.644 pessoas. 

Trabalhadores não remunerados somavam 153.046 pessoas. Trabalhadores 

na produção para o próprio consumo somavam 271.330 pessoas compreendidas na 

faixa etária de 20 a 24 anos. 

Os números demonstram a dimensão de jovens e adolescentes, 

compreendidos na faixa etária de 14 a 24 anos, inseridos ou disponíveis para o 

mercado de trabalho brasileiro. Esses dados revelam que a formalidade do trabalho 

para essa faixa, por meio do registro em carteira de trabalho, ainda se constitui como 

um desafio presente para os gestores de políticas públicas de trabalho - 47% dos 

trabalhadores de 14 a 19 anos possuíam registro em carteira de trabalho e a 

formalidade atingia 67% dos trabalhadores de 20 a 24 anos. 

 

  

 Tabela 4 - Trabalho - População Economicamente Ativa - Frequência na Escola 

Censo Demográfico 2010 - Trabalho - Resultados da Amostra 

Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por situação de ocupação na semana de referência e situação do domicílio, 

segundo o sexo , a frequência a escola e os grupos de idade - Brasil - 2010 

Sexo, 

frequência a 

escola e 

grupos 

de idade 

Pessoas de 10 anos ou 

mais de idade 

 

T

o

t

a

l 

 

Situação do 

domicílio 

Situação de ocupação na semana de referência 

               Ocupadas Não 

ocupadas 

 

Total 

Situação do domicílio  

Total 

Situação do domicílio 

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

Frequentavam 40 669 474 34 390 944 6 278 529 11 856 056 10 072 944 1 783 112 28 813 417 24 318 000 4 495 417 

10 a 14 anos 16 562 084 13 512 302 3 049 782 957 579 509 367 448 212 15 604 505 13 002 935 2 601 571 

10 a 13 anos 13 259 065 10 813 865 2 445 199 639 616 315 138 324 478 12 619 448 10 498 727 2 120 721 

14 anos 3 303 020 2 698 437 604 583 317 963 194 229 123 733 2 985 057 2 504 207 480 850 

15 a 19 anos 11 610 342 9 703 291 1 907 051 2 867 865 2 282 942 584 923 8 742 477 7 420 350 1 322 128 
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15 anos 3 246 313 2 666 387 579 926 448 600 306 932 141 668 2 797 713 2 359 455 438 259 

16 ou 17 anos 5 380 030 4 497 351 882 679 1 281 985 1 011 577 270 408 4 098 045 3 485 773 612 271 

18 ou 19 anos 2 983 999 2 539 554 444 445 1 137 280 964 432 172 848 1 846 719 1 575 122 271 598 

20 a 24 anos 4 331 498 3 885 160 446 338 2 406 770 2 192 016 214 753 1 924 729 1 693 144 231 585 

25 a 29 anos 2 446 915 2 224 272 222 642 1 703 121 1 575 095 128 025 743 794 649 177 94 617 

30 a 34 anos 1 624 939 1 465 117 159 822 1 210 209 1 108 045 102 164 414 730 357 072 57 658 

35 a 39 anos 1 169 585 1 046 080 123 505 884 708 802 213 82 496 284 877 243 867 41 010 

40 a 44 anos 871 794 772 273 99 521 654 845 587 908 66 937 216 949 184 365 32 584 

45 a 49 anos 658 454 579 767 78 686 480 181 427 421 52 760 178 272 152 346 25 926 

50 a 59 anos 800 176 691 033 109 143 501 129 433 914 67 215 299 047 257 119 41 929 

60 anos ou 

mais 

593 686 511 649 82 037 189 650 154 023 35 626 404 037 357 626 46 410 

TOTAL (de 

14 a 24 

anos)* 

 

19244860 

 

16 286 888 

 

2 957 972 

 

5 592 597 

 

4 669 187 

 

923 410 

 

13 652 263 

 

11 617 701 

 

2 034 562 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, Resultados Gerais da Amostra, 2010. 

*Recorte elaborado pelo pesquisador para estimar dados referente a população da aprendizagem. 

 

De acordo com a Tabela 04, o número total de pessoas de 10 anos ou mais 

de idade "economicamente  ativa"  na  semana  de  referência  que  frequentavam  

a  escola somava 40.669.474 pessoas. Destas, 47% estavam inseridas na faixa etária 

dos 14 a 24 anos. 

Ao observar o total de jovens e adolescentes ocupados na semana de 

referência que frequentavam a escola, compreendidos na faixa etária dos quatorze 

aos vinte e quatro anos, se tinha a soma de 5.592.597 pessoas. Isto representa 47% 

das pessoas de 10 anos ou mais de idade ocupadas  que  frequentavam  a  escola,  

as  quais  pertenciam  a  faixa  etária  da aprendizagem profissional. 

Em relação ao número de trabalhadores nessa faixa etária - quatorze a vinte 

e quatro anos - não ocupados que frequentavam a escola, estes somam 13.652.263 

pessoas. 
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Tabela 5 - Trabalho  -  População  Economicamente  Ativa  -  Frequência  na  Escola (continuação) 

Censo Demográfico 2010 - Trabalho - Resultados da Amostra 

Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por situação de ocupação na semana de referência e situação do domicílio, 

segundo o sexo, a frequência a escola e os grupos de idade - Brasil - 2010 

 

Sexo, frequência 

a escola e 

grupos de idade 

Pessoas de 10 anos ou mais de 

idade 
 

 

Total 

 

Situação do domicílio 

Situação de ocupação na semana de referência 

Ocupada

s 

Não ocupadas 

Total Situação do domicílio  

Total 

Situação do domicílio 

Urbana Rural  Urbana Rural Urbana Rural 

Não frequentavam 121 311 

 

825 

103 094 

 

849 

18 216 

 

976 

74 497 

 

783 

63 870 

 

640 

10 627 

 

143 

46 814 

 

042 

39 224 

 

209 

7 589 

 

833 10 a 14 anos 605 051 447 409 157 641 111 846 76 453 35 393 493 204 370 956 122 248 

10 a 13 anos 403 395 297 127 106 269 70 522 48 918 21 604 332 873 248 209 84 665 

14 anos 201 655 150 283 51 372 41 324 27 535 13 789 160 331 122 747 37 584 

 

15 a 19 anos 

5 376 446 4 332 361 1 044 

084 

2 523 

063 

2 040 

287 

482 776 2 853 

383 

2 292 

074 

561 308 

15 anos 323 445 240 446 82 998 80 543 53 967 26 576 242 901 186 479 56 422 

16 ou 17 anos 1 404 077 1 082 466 321 611 525 960 392 538 133 422 878 118 689 928 188 189 

 

18 ou 19 anos 

3 648 923 3 009 449 639 475 1 916 

560 

1 593 

782 

 

322 778 

1 732 

364 

1 415 

667 

 

316 697 

 

20 a 24 anos 

12 909 366 10 828 914 2 080 

452 

8 337 

171 

7 144 

606 

1 192 

565 

4 572 

195 

3 684 

308 

887 887 

 

25 a 29 anos 

14 656 003 12 548 943 2 107 

060 

10 503 

402 

9 185 

389 

1 318 

013 

4 152 

601 

3 363 

554 

789 047 

 

30 a 34 anos 

14 119 678 12 148 234 1 971 

443 

10 493 

286 

9 187 

031 

1 306 

254 

3 626 

392 

2 961 

203 

665 189 

 

35 a 39 anos 

12 718 605 10 924 516 1 794 

090 

9 555 

055 

8 328 

551 

1 226 

505 

3 163 

550 

2 595 

965 

567 585 

 

40 a 44 anos 

12 136 702 10 408 456 1 728 

246 

9 028 

665 

7 831 

420 

1 197 

245 

3 108 

037 

2 577 

036 

531 001 

 

45 a 49 anos 

11 176 193 9 603 571 1 572 

622 

8 031 

928 

6 952 

135 

1 079 

793 

3 144 

265 

2 651 

436 

492 829 

 

50 a 59 anos 

17 618 578 15 041 630 2 576 

948 

10 797 

380 

9 163 

383 

1 633 

997 

6 821 

198 

5 878 

247 

942 951 

 

60 anos ou mais 

19 995 204 16 810 814 3 184 

391 

5 115  

986 

3 961 

384 

1 154 

602 

14 879 

218 

12 849 

430 

2 029 

 

788 TOTAL (De 14 a 24 

anos)* 

 

18 487 466 

 

15 311 558 

3 175 

908 

10 901 

558 

9 212 

428 

1 689 

130 

7 585 

909 

6 099 

130 

1 486 

779 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, Resultados Gerais da Amostra, 2010. 

*Recorte elaborado pelo pesquisador para estimar dados referente a população da aprendizagem. 
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Conforme a Tabela 05, o número total de pessoas de 10 anos ou mais 

de idade "economicamente ativas" na semana de referência que não frequentavam 

a escola somava 121.311.825 pessoas. Destas, 15% estavam inseridas na faixa 

etária dos 14 a 24 anos. 

Ao observar o total de jovens e adolescentes ocupados na semana de 

referência que não frequentavam a escola, compreendidos na faixa etária dos 

quatorze aos vinte e quatro anos, se tinha a soma de 10.901.558 pessoas. Isto 

representa aproximadamente 15% das pessoas  de  10  anos  ou  mais  de  idade  

ocupadas  que  não  frequentavam  a  escola  - provavelmente em situação de evasão 

e/ou expulsão escolar, as quais pertenciam a faixa etária da aprendizagem 

profissional. 

Em relação ao número de trabalhadores nessa faixa etária - quatorze a vinte 

e quatro anos - não ocupados que não frequentavam a escola, estes somavam 

7.585.909 pessoas. 

Tendo em vista que um dos principais objetivos da Aprendizagem 

Profissional seria a inserção técnico-profissional no mercado de trabalho, aliada a 

permanência do aprendiz no ensino regular, os números apresentados demonstram 

o tamanho do desafio posto: são 10.901.558 de jovens e adolescentes que 

trabalham e não frequentam a escola; e 7.585.909 que não trabalham e não 

frequentam a escola. 

 

 Tabela 6 - População Economicamente Ativa - Horas Semanais de Trabalho 

Censo Demográfico 2010 - Trabalho - Resultados da Amostra 

Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, por grupos de horas habitualmente 

trabalhadas por semana no trabalho principal, segundo o sexo e os grupos de idade - Brasil - 2010 

 

Sexo e 

grupos de 

idade 

Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência 

 

Total 

Grupos de horas habitualmente trabalhadas por semana no trabalho principal 

Até 14 

 

horas 

15 a 29 

 

horas 

30 a 39 

 

horas 

40 a 44 horas 45 a 48 

 

horas 

49 horas ou 

 

mais Total 86 353 839 7 201 637 7 700 739 7 454 909 39 710 468 10 978 787 13 307 301 

10 a 14 anos 1 069 425 393 053 345 782 89 687 156 578 41 304 43 021 

10 a 13 anos 710 139 289 031 222 521 52 774 96 051 24 921 24 842 

14 anos 359 287 104 022 123 262 36 913 60 528 16 383 18 179 

15 a 19 anos 5 390 928 630 373 914 956 542 768 2 106 665 633 866 562 300 
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15 anos 529 143 116 688 169 305 57 989 118 121 33 099 33 942 

16 e 17 anos 1 807 945 245 521 416 443 198 868 608 871 176 708 161 534 

  18 ou 19 anos 3 053 839 268 165 329 208 285 910 1 379 673 424 059 366 824 

20 a 24 anos 10 743 940 778 122 828 333 927 926 5 233 380 1 566 963 1 409 217 

25 a 29 anos 12 206 523 831 615 829 721 990 710 6 076 726 1 700 936 1 776 814 

30 a 34 anos 11 703 494 808 072 841 247 944 112 5 674 465 1 584 305 1 851 294 

35 a 39 anos 10 439 764 728 822 779 066 852 009 4 928 767 1 387 120 1 763 980 

40 a 44 anos 9 683 510 680 425 736 572 802 120 4 536 017 1 252 194 1 676 182 

45 a 49 anos 8 512 109 601 925 676 409 740 041 3 952 490 1 054 738 1 486 507 

50 a 54 anos 6 672 385 522 802 567 254 601 108 3 033 476 779 591 1 168 154 

55 a 59 anos 4 626 125 419 364 451 229 435 101 2 019 498 506 384 794 550 

60 a 69 anos 4 054 941 525 013 517 580 406 297 1 598 716 381 397 625 939 

70 anos ou 

mais 

1 250 695 282 051 212 589 123 029 393 690 89 991 149 344 

 

TOTAL (de 14 

a 24 anos)* 

 

20 258 133 

 

2 069 712 

 

2 418 280 

 

1 846 291 

 

8 876 297 

 

2 666 191 

 

2 381 362 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, Resultados Gerais da Amostra, 2010. 

*Recorte elaborado pelo pesquisador para estimar dados referente a população da aprendizagem. 

 

Ao observar o número total de adolescentes e jovens ocupados na semana 

de referência, compreendidos na faixa etária de 14 a 24 anos, se tinha a soma de 

20.258.133 pessoas - 84% dos adolescentes e jovens economicamente ativos, 

conforme demonstramos na Tabela 01 - TRABALHO - POPULAÇÃO 

ECONOMICAMENTE ATIVA. 

Do número de jovens e adolescentes ocupados, quando analisado o grupo 

de horas habitualmente trabalhadas por esta faixa etária, se tinha o seguinte 

panorama: 31% dos adolescentes   e   jovens   compreendidos   na   faixa   etária   

da   aprendizagem   profissional trabalhavam de 14 a 39 horas semanais; 

aproximadamente 44% trabalhavam de 40 a 44 horas; e 5.047.553 jovens e 

adolescentes compreendidos entre 14 e 24 anos trabalhavam de 45 a 49 horas ou 

mais. Em termos estatísticos, isto representa aproximadamente 25% de pessoas 

nessa faixa etária. 
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2.1.2 A aprendizagem profissional em números - RAIS e CAGED 

 

Realizado o estudo quantitativo sobre a demanda de jovens e adolescentes 

compreendidos na faixa etária da aprendizagem profissional - de 14 a 24 anos 

- que se encontra  em  situação  economicamente  ativa,  ocupados  e/ou  

desocupados,  trabalhadores formais e/ou informais, frequentando ou não a escola 

e, por sua vez, a carga horária semanal da atividade principal desses trabalhadores 

disponíveis no mercado de trabalho, se buscará, nesse subitem,  demonstrar,  

analisar e avaliar os  dados  nacionais  e regionais  da Aprendizagem Profissional. 

Ao acessar a página da Aprendizagem Profissional no Portal do MTE 

(https://maisemprego.mte.gov.br), por meio do seguinte caminho: Emprego e 

Renda/Políticas de Juventude/Aprendizagem, de imediato são apresentadas as 

informações na Figura 1. 

 

   

 

 

 

 

Figura 1 - A Aprendizagem Profissional em Números: Dados quantitativos iniciais do MTE 

Fonte: MTE/Aprendizagem, 2015. 

 

Os dados expostos na Figura 01 dão indícios da dimensão da Política de 

Aprendizagem Profissional no Estado brasileiro contemporaneamente. Cerca de 

198.610 aprendizes foram contratados e 347.619 aprendizes foram admitidos entre 

https://maisemprego.mte.gov.br/
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os anos de 2014 a 2015, conforme aponta as informações sociais cruzadas entre 

o RAIS e o CAGED/2015.  

No intuito de entender a abrangência da Aprendizagem  Profissional  no  

território  nacional,  serão  utilizadas  aqui  das  informações sociais sistematizadas 

pelo Atlas do Observatório do Mercado de Trabalho e pelo SisAprendizagem5. 

Segundo   dados   consolidados   de   pesquisas   realizadas   por   esses   

dispositivos institucionais, o total de cotas de jovens aprendizes disponibilizadas no 

território nacional até agosto/2015 somava 1.236.058 vagas. É possível verificar a 

distribuição das cotas de aprendizagem por regiões geográficas, conforme mostra a 

Tabela 07. 

 

Tabela 7 - Aprendizagem Profissional: Cotas de Aprendizes 2015 

Cotas 2015: Exibe o Total de Cotas de Jovens Aprendizes a ser Cumprido numa Determinada 

Abrangência Geográfica até Agosto 2015 

Cotas segundo Região 

Período:2015 

Região Cotas 

TOTAL 1.236.058 

Região Norte 67.650 

Região Nordeste 219.870 

Região Sudeste 645.367 

Região Sul 203.137 

Região Centro-Oeste 100.027 

Não informado 7 

Fonte: MTE, Atlas do Observatório do Mercado de Trabalho/SisAprendizagem, 2015. 

*Recorte elaborado pelo pesquisador para estimar dados referente a população da aprendizagem. 

 

Nesse sentido, é possível observar a abrangência nacional das "cotas de 

aprendizagem", que se espalham por todo o país. No entanto, conforme distribuição 

de vagas na Tabela 07, no ano de 2015 as cotas de aprendizagem profissional se 

concentraram nas regiões sudeste, sul e nordeste. Essas regiões geográficas 

detinham 86% das cotas de aprendizagem   profissional.   A   região   sudeste   

                                                             
5 Serão  incorporados  aos  dados  e  informações  sociais  desses  dispositivos/mecanismos institucionais  de 
pesquisa as informações apresentadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) na reunião junto ao Fórum 
Municipal de Aprendizagem de Maringá/PR. As incorporações a esse texto serão feitas por meio de figuras, 
contendo gráficos e tabelas. 
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concentrava   52%   do   total   de   vagas disponibilizadas em todo o território 

nacional. 

Mesmo diante dos desafios, o número de adolescentes e jovens aprendizes 

contratados vem aumentando constantemente no cenário nacional, quando feito um 

comparativo entre os anos de 2005 a 2009, conforme aponta a Figura 02. 

 

 

Figura 2 - A Aprendizagem Profissional em Números: Evolução de contratação de Aprendizes no 

Brasil (2005-2009) 

Fonte: Conexão Aprendiz/RAIS (MTE), 2015. 

 

 

Conforme números apresentados no gráfico da Figura 02, é possível 

observar um constante crescimento nas contratações de aprendizes nos últimos 

anos - em 2005 foram contratados  59.374  aprendizes,  e  no  ano  de  2009  obteve-

se  a  soma  total  de  155.163 aprendizes. Em termos estatísticos, isto representa 

um aumento de 62% de aprendizes contratados no acumulado entre os anos 

supracitados. 
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O MTE trabalhou com a estimativa de 800.000 aprendizes contratados para 

os anos subsequentes - 2011, 2012 e 2013, de acordo com o gráfico apresentado 

pela Figura 3. 

 

Figura 3 - A Aprendizagem Profissional em Números: Evolução de contratação de Aprendizes no 
Brasil (2005-2012) 

Fonte: MTE, Apresentação Fórum Municipal de Aprendizagem Maringá, 2015. 

 
 

De acordo com os dados apresentados6, no ano de 2011 a soma de 

contratações atingiu o número de 264.764 aprendizes, enquanto no ano de 2012 o 

número de aprendizes contratados ficou com a soma de 286.827 adolescentes e/ou 

jovens aprendizes. O total de contratações acumuladas entre os anos de 2005 a 

2012 tem a soma de 1.343.134 aprendizes. 

 

Agora é possível  compreender os  números  anteriormente expostos  na 

página do MTE,  no  link  Aprendizagem  -  198.610  aprendizes  contratados  e  

347.619  aprendizes admitidos   entre   01/01/2009   a   31/12/2010,   e   delimitar   a   

abrangência   nacional   da Aprendizagem Profissional no país.  

                                                             
6 Os dados contidos nesse gráfico foram obtidos em uma reunião do Fórum Municipal de Aprendizagem de 
Maringá com uma representante técnica do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Nesse sentido, houve uma 
apresentação por parte do MTE por meio de slides para os atores sociais do Fórum de Aprendizagem. Esses 
slides foram transformados em PDF pela promotora do Ministério Público do Trabalho (MPT) - no intuito de 
não alteração - e repassados por pen drive ao Pesquisador. A reunião aconteceu no dia 20 de agosto de 2013, 
no Auditório do SESI de Maringá/PR. 
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Tabela 8 - Aprendizagem Profissional: Contratos de Aprendizagem - Destaques Setoriais 2013 

 

DESTAQUES SETORIAIS 

 

Serviços 

 

Comércio 

Indústria de 

Transformação 

 

Construção Civil 

Administração 

Pública 

16.114 11.446 11.250 1.325 -186 

Fonte: MTE, Observatório do Mercado de Trab./Boletim de Indicadores do Mercado de Trab., 2015. 

*Tabela elaborada pelo autor. 

 

De acordo com a Tabela 08, "o único setor com saldo negativo em 

contratações foi a Administração Pública com -186 aprendizes" (grifos do autor). 

Quando analisado os dados referentes a admissões no ano de 2015 por 

regiões geográficas, é possível perceber que todas as regiões brasileiras 

apresentaram saldos positivos nas contratações dos aprendizes. A região sudeste 

se destaca nesse cenário - com um saldo total de 18.809 contratos de trabalho. 

Em termos estatísticos, a região sudeste concentrava 46% do saldo das 

contratações de aprendizes no território nacional no ano de 2013. A região sul 

aparece em segundo lugar com aproximadamente 23% do saldo das contratações 

do ano. Na terceira posição aparece a região  nordeste  com  18%  de  saldo  das  

contratações  nacionais  de  aprendizes  -  7.274 aprendizes. 

O Boletim de Indicadores do Mercado de Trabalho ressaltava a posição 

central do Estado de São Paulo no mercado da Aprendizagem Profissional: “São 

Paulo foi o estado que mais realizou contratos, num total de 53.366 (26,6%) e saldo 

de 9.356 aprendizes (22,9%)”. O Estado do Paraná contratou 9.840 e teve um saldo 

anual de 2.726 aprendizes.  

Em contrapartida, o saldo negativo ficou por conta do Estado do Acre, 

com um déficit de -62 contratações de aprendizes, conforme indica a Tabela 9. 
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   Tabela 9 - Aprendizagem Profissional: Contratos de Aprendizagem - Saldo por região geográfica 2010 

 

   Fonte: MTE, Observatório do Mercado de Trab./Boletim de Indicadores do Mercado de Trabalho, 2015. 
 

Quando feito um comparativo com o ano de 2012, novamente o Estado de 

São Paulo tem destaque nacional,  com um "potencial de cotas" de 380.794 

vagas e com 27% dos contratos dos jovens e/ou adolescentes aprendizes 

brasileiros, conforme aponta a Figura 4. 

 

Figura 4 – Número de Aprendizes Contratados por UF no ano de 2012 

Fonte: CAGED, 2013. 
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Em termos estatísticos, a região sudeste concentrou aproximadamente 51% 

das contratações de aprendizes no território nacional no ano de 2012 - com 77.850 

contratos de aprendizagem. A região sul apareceu em segundo lugar com 18% do 

total de contratações para o ano. Na terceira posição estava a região nordeste com 

16% das contratações nacionais de aprendizes - 46.223 contratos de aprendizes. 

Ao analisar a contratação de aprendizes por gênero, no ano de 2010,  é 

possível verificar que foram admitidos 109.714 aprendizes do sexo masculino e 

90.591 aprendizes do sexo feminino. A proporção fica de aproximadamente 55% 

de aprendizes homens para 45% de aprendizes mulheres. 

O saldo de aprendizagem fica proporcionalmente equivalente para ambos 

os sexos - 49% gênero feminino e aproximadamente 51% gênero masculino. 

Quando observado o número total de contratados por faixa etária, se destaca 

de imediato a ressalva feita pelo MTE: "É predominante o preenchimento das vagas 

de aprendizagem por menores de 17 anos". Nesse sentido, é possível verificar na 

Tabela 9 que o número de aprendizes admitidos até 17 anos corresponde a 

aproximadamente 71% , com um saldo de 60.113 aprendizes. 

Em contrapartida, o número de aprendizes admitidos no ano de 2010 

compreendidos na faixa etária dos 18 aos 24 anos corresponde a 29% do total de 

aprendizes admitidos para o ano. O saldo de aprendizagem para os aprendizes 

compreendidos nessa faixa etária apresenta um déficit de 19.281 contratos de 

aprendizagem. 

Foi observado também que o número total de admissões de aprendizes com 

deficiência para o ano referido teve a soma de 992 aprendizes. Em termos 

estatísticos, o número de pessoas com deficiência admitidas como aprendizes não 

chegam a nem 1% das admissões realizadas no ano de 2010 - aproximadamente 

0,5% . 

Realizada a primeira etapa de análise sobre os dados quantitativos da 

Aprendizagem Profissional, serão apresentadas no subitem seguinte as informações 
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nacionais referentes ao número   e   natureza   dos   cursos   oferecidos   pelas   

instituições/entidades   qualificadoras cadastradas no Cadastro Nacional de 

Aprendizagem - sitiado no Sistema Juventude Web (MTE). 

 

2.1.3 A aprendizagem profissional em números - Juventude Web 

 

Ao acessar o link(http://www.juventudeweb.mte.gov.br) referente a Políticas 

de Juventude na página do MTE, por meio do seguinte caminho: Emprego e 

Renda/Políticas de Juventude, é possível encontrar um Sistema denominado  

"Juventude  Web" .  Esse  mecanismo  se  constitui  como  um  aplicativo  que 

permite "operacionalizar e gerenciar as diversas ações desenvolvidas no 

Departamento de Políticas de Trabalho e Emprego para a Juventude" (MTE). 

De acordo com as informações constantes na página "Juventude Web" 

(MTE), o "Sistema Juventude Web possui módulos de Cadastro, Qualificação 

Profissional, Pagamento de auxílio  financeiro  a  jovens  beneficiários  das  ações  

de qualificação  desenvolvidas  no Departamento, Intermediação de Mão-de-Obra, 

Administração de Termos de adesão de empresas e Aprendizagem" (MTE, 2013). 

Esta ferramenta informatizada do  MTE  pode  gerenciar,  mapear  e 

caracterizar os programas, projetos, serviços e ações destinadas a jovens e 

adolescentes de forma estratégica, exercendo o controle social e planejamento das 

políticas públicas trabalhistas alocadas no Departamento de Políticas de Trabalho e 

Emprego para a Juventude (DPJ),   a   citar:   Projovem   Trabalhador,   Estágio   

Profissionalizante   e   Aprendizagem Profissional7. 

                                                             
7 De acordo com orientações constantes na página do MTE, o acesso ao "Juventude Web" pode ser realizado via 
internet por meio do Portal Trabalho e emprego, no endereço <http://www.juventudeweb.mte.gov.br>. A 
apresentação, definição  e  caracterização das  políticas  públicas  sociais  alocadas no  Departamento de Políticas 
de Trabalho e Emprego para a Juventude (DPJ) foram tratadas no Capítulo II desse estudo científico. Para mais 
informações, ver o capítulo referido. 
49   O Cadastro Nacional de Aprendizagem (CNAP) foi criado em 2012 pela Portaria MTE n - 723, de 23 de abril 
de 2012. 

http://www.juventudeweb.mte.gov.br/
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Para os fins do estudo ora proposto, que trata da aprendizagem profissional, 

serão utilizados os dados e informações disponibilizadas nesse aplicativo referente 

ao Cadastro Nacional da Aprendizagem (CNAP). Nesse Cadastro é possível analisar 

a configuração e classificar os cursos técnico-profissionais - de formação metódica 

- desenvolvidos para jovens e adolescentes por arcos ocupacionais, utilizando 

como referência a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). Existe inclusive a 

possibilidade, através desse aplicativo, de demonstrar como se caracterizam os 

cursos de aprendizagem profissional por região geográfica no território brasileiro. 

Realizada uma breve apresentação do dispositivo institucional, serão 

analisados - de imediato - os dados e informações sociais disponibilizadas pelo 

CNAP. Para tanto, o estudo se iniciará pelos dados apresentados na Tabela 10: 

 

Tabela 10 - Aprendizagem Profissional: Cadastro Nacional de Aprendizagem (CNAP) 

CADASTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM - CNAP* 

CURSOS CADASTRADOS (nº de registros encontrados) 
 

4.626 

NÚMERO DE PÁGINAS 155 

Fonte: MTE, Juventude Web/Cadastro Nacional de Aprendizagem, 2015. 
* Tabela elaborada pelo autor. Consulta efetuada ao Cadastro Nacional de Aprendizagem no dia 05/08/2015. 

 

Conforme Tabela 10, ao realizar uma busca rápida no aplicativo sem a 

utilização dos filtros de pesquisa, se teve a seguinte informação quantitativa em 

relação aos cursos de aprendizagem cadastrados no CNAP: 4.626 registros 

encontrados em 155 páginas do Sistema. 

No  dispositivo  virtual  do  CNAP é  possível  optar  pela  pesquisa  dos  

cursos  por Unidade  Federativa  (UF  curso);  por  "Arco  Ocupacional" ou  

"Classificação  Brasileira de Ocupações" (CBO) - nesse caso para as ocupações 

que não foram sistematizadas no aplicativo por  arcos  ocupacionais;  por  

"Instituição  Qualificadora"  -  os  estabelecimentos  sociais responsáveis pelo 
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curso de aprendizagem; por "Nome Fantasia da Instituição"; e, enfi m, pelos 

"Cursos". 

Nesse sentido, foi feita a opção, num primeiro momento, em realizar a 

pesquisa por "Arcos Ocupacionais", que a nosso ver sintetiza as ocupações e 

encurta o caminho para se verificar as principais ocupações que os jovens e 

adolescentes aprendizes estão sendo incorporados  contemporaneamente. 

Nessa perspectiva foi possível obter os seguintes resultados, conforme 

apresenta Tabela 11. 

    Tabela 11 - Aprendizagem Profissional: Cadastro Nacional de Aprendizagem – Arcos Ocupacionais 

CADASTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM - CURSOS CADASTRADOS* 

 

ARCOS OCUPACIONAIS 

QUANTIDADE (Nº DE 

REGISTROS 

ENCONTRADOS) 

ADMINISTRAÇÃO 275 

AGRO EXTRATIVISTA, SEGURANÇA ALIMENTAR, 

PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO CAMPO E 

PROMOÇÃO DOS SABERES INDÍGENA E POPULAR 

 

0 

ALIMENTAÇÃO 22 

APRENDIZ BANCÁRIO - ADOLESCENTE SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS 

133 

APRENDIZ BANCÁRIO - JOVEM - SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS 

9 

APRENDIZ BANCÁRIO - JOVEM SERVIÇO BANCÁRIO 47 

ARTE E CULTURA 0 

BELEZA E ESTÉTICA 2 

COMUNICAÇÃO E MARKETING SOCIAL 0 

CONSTRUÇÃO E REPAROS (INSTALAÇÕES) 3 

CONSTRUÇÃO E REPAROS (REVESTIMENTOS) 20 

EDUCAÇÃO 5 

ESPORTE E LAZER 0 

GESTÃO PÚBLICA, TERCEIRO SETOR, VOLUNTARIADO E 

TRABALHO SOCIAL 

0 

GRÁFICA 2 

JOALHERIA 0 

MADEIRA E MÓVEIS 12 

METAL MECÂNICA 1 

PESCA/PSICULTURA 1 
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SAÚDE 0 

TELEMÁTICA 15 

TRANSPORTE 2 

TURISMO E HOSPITALIDADE 40 

VESTUÁRIO 2 

TOTAL 591 

   Fonte: MTE, Juventude Web/Cadastro Nacional de Aprendizagem, 2015. 

     * Tabela elaborada pelo autor. Consulta efetuada ao Cadastro Nacional de Aprend. em 05/08/2015. 

 

Foram encontrados 591 cursos de aprendizagem quando somados os cursos 

cadastrados dos 24 arcos ocupacionais existentes no aplicativo "Juventude Web". 

Nesse sentido,  foi  verificada  uma  discrepância  de  dados:  sem  a  realização  

do  filtro  por arcos-ocupacionais, foram encontrados 4.626 registros. Já com a 

utilização do filtro, obteve-se como resultado 591 cursos de aprendizagem. 

Na sequência, foi realizada a opção por listar todas as ocupações cadastradas 

no CNAP. Como resultado, foram encontradas 175 ocupações cadastradas, nas mais 

diversas áreas: saúde, educação, segurança pública, alimentação, construção civil, 

administração, logística, comércio, esporte, informática, telemarketing, dentre 

outras8. 

Identificadas as ocupações cadastradas no CNAP, foi realizada uma nova 

busca para cada ocupação encontrada. Foi realizada a consulta das 175 ocupações 

no intuito de averiguar e quantificar os cursos cadastrados para cada ocupação 

pesquisada. O resultado dessa empreitada encontra-se sistematizado na Tabela 12: 

Tabela 12 -Aprendizagem Profissional: Cadastro Nacional de Aprendizagem Ocupações com maior 
frequência de Cursos cadastrados 

CADASTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM - CURSOS CADASTRADOS 

 

RANKING 

 

OCUPAÇÕES 

 QUANTIDADE (Nº DE  

REGISTROS 

ENCONTRADOS) 

1 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, EM GERAL 467 

2 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 322 

3 VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA 305 

4 CONTROLADOR DE ENTRADA E SAÍDA 286 

                                                             
8 A consulta às ocupações cadastradas no CNAP foi realizada no dia 05 de agosto de 2013. 
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5 ADMINISTRAÇÃO 275 

6 ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUÇÃO 275 

7 OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E 

RECEPTIVO 

202 

8 CUMIM 185 

9 ATENDENTE DE LANCHONETE 170 

10 TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 170 

11 COZINHEIRO GERAL 159 

12 APRENDIZ BANCÁRIO - ADOLESCENTE SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS 

133 

13 FAXINEIRO 122 

14 TÉCNICO DE APOIO AO USUÁRIO DE 

INFORMÁTICA (HELPDESK) 

81 

15 REPOSITOR DE MERCADORIAS 73 

  Fonte: MTE, Juventude Web/Cadastro Nacional de Aprendizagem, 2015. 

  * Tabela elaborada pelo autor. Consulta efetuada ao Cadastro Nacional de Aprend. em 05/08/2015. 

 

Apontamos  na  Tabela  12,  por  ordem  de  intercorrências,  as  15  

ocupações  que possuem mais cursos cadastrados no CNAP, tendo como 

referência a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) e os Arcos 

Ocupacionais. 

Conforme é possível perceber, os cursos ligados a área administrativa são 

os mais cadastrados pelas "Instituições Qualificadoras", talvez por serem os 

cursos com os custos mais baixos. No quadro referenciado obteve-se 275 cursos 

técnicos cadastrados agrupados no arco ocupacional "Administração". Se 

sistematizar as ocupações por grandes grupos/famílias serão obtidos os seguintes 

dados: Auxiliar de Escritório em geral - 467; Assistente Administrativo - 322; e 

Técnico em Administração - 170 cursos cadastrados. Em termos estatísticos,  

as  04  ocupações  -  relacionadas  a  área  administrativa  -  correspondem  a 

aproximadamente 27% dos cursos cadastrados no Cadastro Nacional de 

Aprendizagem. 

Não se pode deixar de destacar os cursos técnicos cadastrados no CNAP 

relacionados as áreas de comércio, logística, linhas de produção, alimentação, 

telemática e serviços gerais. De acordo com o exposto na Tabela 12, a ocupação 
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"Vendedor de Comércio Varejista" ocupa a terceira posição no quadro, com 305 

cursos cadastrados; em quarto vem "Controlador de Entrada e Saída", com 286 

cadastrados; "Alimentador de Linha de Produção", "Operador de Telemarketing Ativo 

e Receptivo", "Cumim" (Auxiliar do Garçom), e "Atendente de Lanchonete" ocupam 

o sexto, sétimo, oitavo e nono lugar no ranking de posições. 

Os cursos de "Cozinheiro Geral", "Faxineiro", "Técnico de Apoio ao Usuário 

de Informática (Help Desk)", "Repositor de Mercadorias" também figuram nas 15 

primeiras posições. Os cursos referentes a essas ocupações somados 

correspondem a 435 cursos cadastrados no CNAP. 

Os cursos referentes a ocupação/arco ocupacional "Aprendiz Bancário  - 

Adolescente Serviços Administrativos" totalizam 133 cursos cadastrados, ocupando 

a décima segunda posição na Tabela 12. 

Na tentativa de entender e avaliar a configuração regional dos cursos 

técnicos de aprendizagem cadastrados, foi elaborada a Tabela 13, distribuindo e 

quantificando os cursos de aprendizagem por região geográfica. 

Tabela 13 - Aprendizagem Profissional: Cadastro Nacional de Aprendizagem - Dados quantitativos das 
Ocupações/cursos por regiões geográficas 

 

Fonte: MTE, Juventude Web/Cadastro Nacional de Aprendizagem, 2015. 

* Tabela elaborada pelo autor. Consulta efetuada ao Cadastro Nacional de Aprend. em 08/08/2015. 
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De acordo com os dados contidos na Tabela 13, a região sudeste aparece 

como a região geográfica que possui o maior número de cursos cadastrados no 

Cadastro Nacional de Aprendizagem, com 2.661 cursos. Em termos estatísticos, 

isto representa aproximadamente 57% dos cursos cadastrados no CNAP. 

Somente o Estado de São Paulo concentra 83% dos cursos cadastrados nessa 

região geográfica e 47% dos cursos no território nacional. 

Nas tabelas seguintes listamos os cursos/ocupações mais frequentes 

encontrados no Cadastro Nacional de Aprendizagem por regiões geográficas, 

visando identificar a recorrência de frequência de cursos cadastrados para 

"Auxiliar de Escritório, em geral" e "Aprendiz bancário - Adolescente Serviços 

Administrativos". 

A análise dos cursos cadastrados se iniciará pela região sudeste, a 

região com maior número de cursos cadastrados no CNAP, conforme apresenta 

na Tabela 14. 

 

 Tabela 14 - Aprendizagem Profissional: Cadastro Nacional de Aprendizagem – Região Sudeste 

CADASTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM - DISTRIBUIÇÃO POR REGIÃO GEOGRÁFICA 

REGIÃO 

GEOGRÁFICA 
ESTADOS CURSOS/OCUPAÇÕES MAIS FREQUENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPÍRITO 

SANTO 

REPOSITOR DE MERCADORIAS; ALMOXARIFE; AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, EM 

GERAL; VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA; ASSISTENTE ADMINISTRATIVO; 

ADMINISTRAÇÃO; RECEPCIONISTA DE CONSULTÓRIO MÉDICO OU DENTÁRIO; 

PROMOTOR DE VENDAS; ALIMENTAÇÃO 

 

 

 

MINAS 

GERAIS 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO; VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA; 

ALMOXARIFE; APRENDIZ BANCÁRIO - ADOLESCENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS; 

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, EM GERAL; ADMINISTRAÇÃO; ALIMENTADOR DE LINHA 

DE PRODUÇÃO; OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO; COPEIRO; 

ESCRITURÁRIO DE BANCO; APRENDIZ BANCÁRIO - JOVEM - SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS; REPOSITOR DE MERCADORIAS; MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 

DE MÁQUINAS, EM GERAL; RECEPCIONISTA, EM GERAL; JARDINEIRO; 

CONSTRUÇÃO E REPAROS (REVESTIMENTOS); CURTIDOR (COUROS E PELES); 

TÉCNICO DE APOIO AO USUÁRIO DE INFORMÁTICA (HELP DESK); TURISMO E 

HOSPITALIDADE 
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SUDESTE 

 

 

 

 

RIO DE 

JANEIRO 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO; VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA; AUXILIAR 

DE ESCRITÓRIO, EM GERAL; ADMINISTRAÇÃO; TRABALHADOR DE SERVIÇOS DE 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS; ASSISTENTE DE VENDAS; 

ALIMENTAÇÃO; CAMAREIRO DE HOTEL; ALMOXARIFE; COZINHEIRO GERAL; 

COPEIRO; AGENTE DE DEFESA AMBIENTAL; APRENDIZ BANCÁRIO - ADOLESCENTE 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS; TELEMÁTICA; MECÂNICO DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES A DIESEL (EXCETO TRATORES); TÉCNICO DE APOIO AO USUÁRIO 

DE INFORMÁTICA (HELP DESK); CONTROLADOR DE ENTRADA E SAÍDA; OPERADOR 

DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO; ALIMENTADOR DE LINHA DE 

PRODUÇÃO; ATENDENTE DE LANCHONETE; CUMIM; EMBALADOR, A MÃO; 

BOMBEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO; CONSTRUÇÃO E REPAROS 

(REVESTIMENTOS)  

 

 

 

SÃO 

PAULO 

ADMINISTRAÇÃO; OPERADOR DE COMPUTADOR (INCLUSIVE 

MICROCOMPUTADOR); TRABALHADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

DE ÁREAS PÚBLICAS; AUXILIAR DE LAVANDERIA; TURISMO E HOSPITALIDADE; 

TELEMÁTICA; ALIMENTAÇÃO; AUXLIAR DE FATURAMENTO; AUXILIAR DE 

ESCRITÓRIO, EM GERAL; APRENDIZ BANCÁRIO - ADOLESCENTE SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS; ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUÇÃO; MADEIRA E MÓVEIS; 

RECEPCIONISTA, EM GERAL; ASSISTENTE ADMINISTRATIVO; VENDEDOR DE 

COMÉRCIO VAREJISTA; MECÂNICO DE MÁQUINAS, EM GERAL; CONTROLADOR DE 

ENTRADA E SAÍDA; FAXINEIRO; CUMIM; COZINHEIRO GERAL; ATENDENTE DE 

LANCHONETE;    OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO; APRENDIZ 

BANCÁRIO - JOVEM - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

Fonte: MTE, Juventude Web/Cadastro Nacional de Aprendizagem, 2015. 

* Tabela elaborada pelo autor. Consulta efetuada ao Cadastro Nacional de Aprend. em 08/08/2015. 

De acordo com a Tabela 14, é possível verificar que os cursos de "Auxiliar 

de Escritório, em geral", "Assistente Administrativo", "Vendedor de Comércio 

Varejista", "Administração" (arco ocupacional) aparecem com frequência nos 04 

Estados da região sudeste. Os cursos de "Alimentador de Linha de Produção" e 

"Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo" aparecem nos Estados de São 

Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

Em relação ao curso/arco ocupacional "Aprendiz bancário - Adolescente 

Serviços Administrativos", foi verificado que somente o Estado do Espírito Santo 

não possui esse curso/ocupação registrada no CNAP na região geográfica. 

Dando sequência a análise regional, a Tabela 15, referente a região sul - 

que aparece na segunda posição de cursos cadastrados no Cadastro Nacional 
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de Aprendizagem, com 1.169 cursos cadastrados - mostra os seguintes dados 

em relação aos cursos e ocupações mais frequentes: 

 Tabela 15 - Aprendizagem Profissional: Cadastro Nacional de Aprendizagem - Região Sul 

CADASTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM - DISTRIBUIÇÃO POR REGIÃO GEOGRÁFICA 

REGIÃO 

GEOGRÁFICA 

ESTADOS CURSOS/OCUPAÇÕES MAIS FREQUENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUL 

 

 

 

 

PARANÁ 

VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA; CONSTUREIRO NA CONFECÇÃO EM SÉRIE; 

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, EM GERAL; ELETROTÉCNICO; ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO; REPOSITOR DE MERCADORIAS; ADMINISTRAÇÃO; MECÂNICO DE 

MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS-FERRAMENTAS (USINAGEM DE METAIS); 

TRANSPORTE; BELEZA E ESTÉTICA; ALIMENTAÇÃO; APRENDIZ BANCÁRIO - 

ADOLESCENTE SERVIÇOS ADMINISTATIVOS; TECNICO EM MANUTENÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COPEIRO; ALIMENTADOR DE LINHA DE 

PRODUÇÃO; FAXINEIRO; OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO; 

EDUCAÇÃO; TURISMO E HOSPITALIDADE; TRABALHADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA 

E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS; CUMIM; CONTROLADOR DE ENTRADA 

SAÍDA  

 

 

SANTA 

CATARINA 

ADMINISTRAÇÃO; AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, EM GERAL; EMBALADOR, A 

MÁQUINA; REPOSITOR DE MERCADORIAS; APRENDIZ BANCÁRIO - ADOLESCENTE 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS; PROMOTOR DE VENDAS; VENDEDOR DE COMÉRCIO 

VAREJISTA; CONTROLADOR DE ENTRADA E SAÍDA; ASSISTENTE DE VENDAS; 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO; OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECPTIVO; 

TURISMO E HOSPITALIDADE; TRABALHADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E 

CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS; ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUÇÃO; 

CUMIM; APRENDIZ BANCÁRIO - JOVEM - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS; 

APONTADOR DE MÃO-DE-OBRA; ALMOXARIFE; FRENTISTA 

 

 

 

RIO 

GRANDE 

DO SUL 

ADMINISTRAÇÃO; ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUÇÃO; ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO; OPERADOR DE COMPUTADOR (INCLUSIVE 

MICROCOMPUTADOR); AUXILIAR DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO; PORTEIRO DE 

EDIFÍCIOS; REPOSITOR DE MERCADORIAS; AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, EM GERAL; 

VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA; CONTROLADOR DE ENTRADA E SAÍDA; 

COZINHEIRO GERAL; CUMIM; APRENDIZ BANCÁRIO - ADOLESCENTE SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS; OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO; 

CONTÍNUO; ATENDENTE DE LANCHONETE; FAXINEIRO; OPERADOR DE TURISMO; 

TRABALHADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS; 

APRENDIZ BANCÁRIO - JOVEM SERVIÇO BANCÁRIO; TURISMO E HOSPITALIDADE 

Fonte: MTE, Juventude Web/Cadastro Nacional de Aprendizagem, 2015. 

* Tabela elaborada pelo autor. Consulta efetuada ao Cadastro Nacional de Aprend. em 08/08/2015. 
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A região sul, assim como a região sudeste, apresenta de forma recorrente 

os cursos de "Auxiliar de Escritório, em geral", "Assistente Administrativo", 

"Vendedor de Comércio Varejista", "Administração" (arco ocupacional), os quais 

aparecem com frequência nos 03 Estados dessa região geográfica. Além 

desses, os cursos de "Repositor de Mercadorias", "Controlador de Entrada e 

Saída", "Alimentador de Linha de Produção", "Operador de Telemarketing Ativo e 

Receptivo" e "Cumim" também marcam presença nos Estados brasileiros sulistas. 

Os cursos relacionados a ocupação/arco ocupacional "Aprendiz bancário 

- Adolescente Serviços Administrativos" estão registrados no CNAP por todos os 

Estados da região sul. 

Prosseguindo a análise, a região nordeste aparece na terceira posição no 

ranking de cursos cadastrados no Cadastro Nacional de Aprendizagem, com 481 

cursos cadastrados. Os cursos se distribuem conforme mostra a Tabela 16. 

 Tabela 16 - Aprendizagem Profissional: Cadastro Nacional de Aprendizagem – Região Nordeste 

CADASTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM - DISTRIBUIÇÃO POR REGIÃO GEOGRÁFICA 

REGIÃO 

GEOGRÁFICA 

ESTADOS CURSOS/OCUPAÇÕES MAIS FREQUENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALAGOAS AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, EM GERAL 

 

 

 

 

BAHIA 

ADMINISTRAÇÃO; REPOSITOR DE MERCADORIAS; AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, 

EM GERAL; VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA; ATENDENTE DE 

LANCHONETE; APRENDIZ BANCÁRIO - ADOLESCENTE SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS; CONTROLADOR DE ENTRADA E SAÍDA; CUMIM; 

ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUÇÃO; OPERADOR DE TELEMARKETING 

ATIVO E RECEPTIVO; ASSISTENTE ADMINISTRATIVO; TRABALHADOR DE 

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS; CONSTRUÇÃO 

E REPAROS (REVESTIMENTOS); ASSISTENTE DE VENDAS; ATENDENTE DE 

LANCHONETE; FRENTISTA; COZINHEIRO GERAL; TÉCNICO EM 

AUTOMOBILÍSTICA; PLATAFORMISTA (PETRÓLEO); ATLETA PROFISSIONAL DE 

FUTEBOL 
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NORDESTE 

 

 

 

 

 

CEARÁ 

ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUÇÃO; VENDEDOR DE COMÉRCIO 

VAREJISTA; ASSISTENTE ADMINISTRATIVO; ALMOXARIFE; FRENTISTA; CUMIM; 

REPOSITOR DE MERCADORIAS; OPERADOR DE MÁQUINAS DE FABRICAÇÃO 

DE DOCES, SALGADOS E MASSAS ALIMENTÍCIAS; OPERADOR DE 

TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO; ADMINISTRAÇÃO; COSTUREIRO, A 

MÁQUINA NA CONFECÇÃO EM SÉRIE; TECNÓLOGO EM LOGÍSTICA DE 

TRANSPORTE; OPERADOR DE TURISMO; FAXINEIRO; AUXILIAR DE 

ESCRITÓRIO, EM GERAL; CUMIM; COZINHEIRO GERAL; CONTROLADOR DE 

ENTRADA E SAÍDA; MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MOTORES DIESEL 

(EXCETO VEÍCULOS AUTOMOTORES); MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE 

AUTOMÓVEIS, MOTOCICLETAS E VEÍCULOS SIMILARES; TRABALHADOR DE 

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS; TELEMÁTICA 

 

 

 

 

MARANHÃO 

ELETROTÉCNICO; TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA; TÉCNICO MECÂNICO; 

TÉCNICO DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE; TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 

TRABALHO; TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO; AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, EM 

GERAL; VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA; CONTROLADOR DE ENTRADA E 

SAÍDA; ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUÇÃO; CUMIM; OPERADOR DE 

TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO; FAXINEIRO; PESCA/PSICULTURA; 

METAL MECÂNICA; CONSTRUÇÃO E REPAROS (INSTALAÇÕES); CONSTRUÇÃO 

E REPAROS (REVESTIMENTOS); ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

 

PARAÍBA 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO; ESCRITURÁRIO DE BANCO; AUXILIAR DE 

ESCRITÓRIO, EM GERAL; OPERADOR POLIVALENTE DA INDÚSTRIA TÊXTIL 

 

 

 

 

PERNAMBUCO 

ADMINISTRAÇÃO; ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUÇÃO; AUXILIAR DE 

ESCRITÓRIO, EM GERAL; COZINHEIRO GERAL; APRENDIZ BANCÁRIO - 

JOVEM SERVIÇO BANCÁRIO; OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E 

RECEPTIVO; VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA; CUMIM; 

CONTROLADOR DE ENTRADA E SAÍDA; ASSISTENTE ADMINISTRATIVO; 

EDITOR DE TEXTO E IMAGEM; MECÂNICO DE MÁQUINAS, EM GERAL; 

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES; IMPRESSOR DE OFSETE (PLANO E 

ROTATIVO); APRENDIZ BANCÁRIO - ADOLESCENTE SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS 
 

 

 

 

PIAUÍ 

APRENDIZ BANCÁRIO - ADOLESCENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS; 

APRENDIZ BANCÁRIO - JOVEM - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS; AUXILIAR DE 

ESCRITÓRIO, EM GERAL; VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA; ASSISTENTE 

DE VENDAS; ASSISTENTE ADMINISTRATIVO; CONTROLADOR DE ENTRADA E 

SAÍDA; ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUÇÃO; ATENDENTE DE 

LANCHONETE; TRABALHADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

DE ÁREAS PÚBLICAS; OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO; 

CONSTRUÇÃO E REPAROS (REVESTIMENTOS) 
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RIO GRANDE 

DO NORTE 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO; GARÇOM; RECEPCIONISTA DE HOTEL; 

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, EM GERAL; VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA; 

ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUÇÃO; CONTROLADOR DE ENTRADA E 

SAÍDA; COZINHEIRO GERAL; ATENDENTE DE LANCHONETE; FAXINEIRO; 

APRENDIZ BANCÁRIO - ADOLESCENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS; 

ALIMENTAÇÃO; OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO; 

CUMIM; COSTUREIRO NA CONFECÇÃO EM SÉRIE; OPERADOR POLIVALENTE 

DA INDÚSTRIA TÊXTIL  

 

SERGIPE 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO; ADMINISTRAÇÃO; AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, 

EM GERAL; ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUÇÃO; FAXINEIRO; 

COZINHEIRO GERAL; CUMIM; ATENDENTE DE LANCHONETE; OPERADOR DE 

TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO; VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA; 

CONTROLADOR DE ENTRADA E SAÍDA; AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA 

Fonte: MTE, Juventude Web/Cadastro Nacional de Aprendizagem, 2015. 

* Tabela elaborada pelo autor. Consulta efetuada ao Cadastro Nacional de Aprend. em 08/08/2015. 

 

Os Estados do Nordeste somente possuem um curso/ocupação registrado 

no Cadastro Nacional de Aprendizagem para todos os estados: o de "Auxiliar de 

Escritório, em geral", sendo - inclusive - o único curso cadastrado no CNAP pelo 

Estado de Alagoas. 

O curso de "Assistente Administrativo" se apresenta de forma recorrente 

nos Estados do NE, exceto no Estado de Alagoas. Já os cursos de "Vendedor 

de Comércio Varejista", "Controlador de Entrada e Saída", "Alimentador de Linha 

de Produção" e "Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo" estão presentes 

em 07 estados da região nordeste, exceto os Estados de Alagoas e Paraíba. 

Em relação ao curso/arco ocupacional "Aprendiz bancário - Adolescente 

Serviços Administrativos", esse se encontra presente nos Estados da Bahia, 

Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte, conforme Cadastro Nacional de 

Aprendizagem. 

Na quarta posição aparece a região Centro-Oeste, com 213 cursos 

cadastrados no CNAP, que se distribuem conforme aponta a Tabela 17. 
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 Tabela 17 - Aprendizagem Profissional: Cadastro Nacional de Aprendizagem – Região Centro-Oeste 

CADASTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM - DISTRIBUIÇÃO POR REGIÃO GEOGRÁFICA 

REGIÃO 

GEOGRÁFICA 

ESTADOS CURSOS/OCUPAÇÕES MAIS FREQUENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO-OESTE 

 

 

 

DISTRITO 

FEDERAL 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO; ESCRITURÁRIO DE BANCO; REPOSITOR DE 

MERCADORIAS; ADMINISTRAÇÃO; OPERADOR DE TURISMO; OPERADOR DE 

TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO; CONTROLADOR DE ENTRADA E SAÍDA; 

APRENDIZ BANCÁRIO - ADOLESCENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS; APRENDIZ 

BANCÁRIO - JOVEM - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS; AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, 

EM GERAL; FRENTISTA; ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA; VENDEDOR DE 

COMÉRCIO VAREJISTA; AGENTE DE ESTAÇÃO (FERROVIA E METRÔ); CORRETOR 

DE IMÓVEIS; ATENDENTE DE LANCHONETE; RECEPCIONISTA, EM GERAL; 

MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS (COMPUTADORES E 

EQUIPAMENTOS AUXILIARES); CUMIM 

 

 

 

GOIAS 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO; ADMINISTRAÇÃO; ATENDENTE DE LANCHONETE; 

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, EM GERAL; REPOSITOR DE MERCADORIAS; APRENDIZ 

BANCÁRIO - JOVEM - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS; ASSISTENTE DE VENDAS; 

APRENDIZ BANCÁRIO - ADOLESCENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS; OPERADOR-

MANTENEDOR DE PROJETOR CINEMATOGRÁFICO; ESCRITURÁRIO DE BANCO; 

PORTEIRO DE EDIFÍCIOS; CUMIM; ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUÇÃO 

PROMOTOR DE VENDAS ESPECIALIZADO; MADEIRA E MÓVEIS; EDUCAÇÃO; 

OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS, EM GERAL; OPERADOR DE TELEMARKETING 

ATIVO E RECEPTIVO 

 

MATO 

GROSSO 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO; ADMINISTRAÇÃO; APRENDIZ BANCÁRIO - 

ADOLESCENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS; AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, EM 

GERAL; VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA; CONTROLADOR DE ENTRADA E 

SAÍDA; ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUÇÃO; CUMIM; CONTROLADOR DE 

ENTRADA E SAÍDA; COZINHEIRO GERAL; ALIMENTADOR DE LINHA DE 

PRODUÇÃO; CUMIM; ATENDENTE DE LANCHONETE; OPERADOR DE 

TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO; FAXINEIRO; AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, EM 

GERAL; ASSISTENTE ADMINISTRATIVO; APRENDIZ BANCÁRIO - ADOLESCENTE 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COZINHEIRO GERAL; TÉCNICO EM SECRETARIADO 

Fonte: MTE, Juventude Web/Cadastro Nacional de Aprendizagem, 2015. 

* Tabela elaborada pelo autor. Consulta efetuada ao Cadastro Nacional de Aprend. em 08/08/2015. 

 

Os Estados da região Centro-Oeste possuem  cadastrados de forma 

recorrente os cursos de: "Auxiliar de Escritório, em geral", "Assistente 
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Administrativo" e "Cumim". Esses cursos aparecem cadastrados nos 03 estados 

e no Distrito Federal. 

O curso de "Controlador de Entrada e Saída" não vai aparecer no 

CNAP somente para o Estado de Goiás e o curso de "Alimentador de Linha 

de Produção" para o Distrito Federal.  

Em relação ao curso/arco ocupacional de "Aprendiz bancário - 

Adolescente Serviços Administrativos", esse se encontra presente nos 03 

estados da região centro-oeste e, também, no Distrito Federal. 

A quinta posição dos cursos cadastrados no Cadastro Nacional de 

Aprendizagem é ocupada pela região Norte, com 156 cadastros de cursos, que 

se distribuem conforme indica a Tabela 18:  

 Tabela 18 - Aprendizagem Profissional: Cadastro Nacional de Aprendizagem – Região Norte 

CADASTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM - DISTRIBUIÇÃO POR REGIÃO GEOGRÁFICA 

REGIÃO 

GEOGRÁFICA 

ESTADOS CURSOS/OCUPAÇÕES MAIS FREQUENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACRE 

ADMINISTRAÇÃO; AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, EM GERAL; VENDEDOR DE 

COMÉRCIO VAREJISTA; CONTROLADOR DE ENTRADA E SAÍDA; COZINHEIRO 

GERAL; ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUÇÃO; CUMIM; ATENDENTE DE 

LANCHONETE; OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E 

RECEPTIVO; FAXINEIRO  

AMAPÁ 

 

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, EM GERAL; CONTROLADOR DE ENTRADA E  SAÍDA; 

CUMIM; OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO 

 

 

 

AMAZONAS 

ADMINISTRAÇÃO; TURISMO E HOSPITALIDADE; AUXILIAR DE ESCRITÓRIO EM 

GERAL; APRENDIZ BANCÁRIO - ADOLESCENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS; 

ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUÇÃO; FAXINEIRO; VENDEDOR DE COMÉRCIO 

VAREJISTA; COZINHEIRO GERAL; CUMIM; ATENDENTE DE LANCHONETE; 

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO; ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO; ANTENDENTE DE AGÊNCIA; MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE 

MOTOCICLETAS; MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A DIESEL (EXCETO 

TRATORES); ALMOXARIFE 
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NORTE 

 

 

 

PARÁ 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO; ADMINISTRAÇÃO; ESCRITURÁRIO DE BANCO; 

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, EM GERAL; ALIMENTAÇÃO; ALIMENTADOR DE LINHA 

DE PRODUÇÃO; COZINHEIRO GERAL; CUMIM; MARCENEIRO; APRENDIZ 

BANCÁRIO - JOVEM - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS; FAXINEIRO; OPERADOR DE 

TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO; ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES (VEÍCULOS 

AUTOMOTORES E MÁQUINAS OPERATRIZES, EXCETO AERONAVES E 

EMBARCAÇÕES); TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

INFORMÁTICA; APRENDIZ BANCÁRIO - ADOLESCENTE SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS; ADMINISTRADOR 

 

RONDONIA 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO; AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, EM GERAL; 

VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA; CONTROLADOR DE ENTRADA E 

SAÍDA; COZINHEIRO GERAL; CUMIM; ALIMENTADOR DE LINHA DE 

PRODUÇÃO; ATENDENTE DE LANCHONETE; FAXINEIRO; OPERADOR DE 

TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO 

 

RORAIMA 

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, EM GERAL; VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA; 

CONTROLADOR DE ENTRADA E SAÍDA; COZINHEIRO GERAL; ALIMENTADOR 

DE LINHA DE PRODUÇÃO; CUMIM; ATENDENTE DE LANCHONETE; OPERADOR 

DE TELEMARKETING ATIVO E RECPTIVO; 

FAXINEIRO  

 

 

TOCANTIS 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO; AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, EM GERAL; 

ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUÇÃO; FAXINEIRO; VENDEDOR DE 

COMÉRCIO VAREJISTA; CONTROLADOR DE ENTRADA E SAÍDA; COZINHEIRO 

GERAL; CUMIM; ATENDENTE DE LANCHONETE; OPERADOR DE 

TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO; LADRILHEIRO; APRENDIZ BANCÁRIO - 

ADOLESCENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS; APRENDIZ BANCÁRIO - JOVEM - 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS; ASSISTENTE DE VENDAS; FRENTISTA; 

APONTADOR DE MÃO-DE-OBRA 

Fonte: MTE, Juventude Web/Cadastro Nacional de Aprendizagem, 2015. 

* Tabela elaborada pelo autor. Consulta efetuada ao Cadastro Nacional de Aprend. em 08/08/2015. 

 

Os estados pertencentes geograficamente a região Norte possuem 

cadastrados de forma frequente os seguintes cursos: "Auxiliar de Escritório, em 

geral", "Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo" e "Cumim". 

Os cursos/ocupações de "Alimentador de Linha de Produção", "Faxineiro" 

e "Cozinheiro Geral" apenas não aparecem com frequência para o Estado do 

Amapá, conforme demonstra o Cadastro Nacional de Aprendizagem. 
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Os cursos referentes à ocupação/arco ocupacional "Aprendiz bancário - 

Adolescente Serviços Administrativos" aparecem com frequência nos Estados do 

Amazonas, Pará e Tocantins. 

Demonstrado a caracterização de cada região geográfica, foi buscado, 

nesse subitem, identificar principalmente os cursos/ocupações aplicadas para o 

desenvolvimento dos Jovens Aprendizes em todo território Brasileiro. 

Diante dos dados apresentados se buscará desenvolver uma ferramenta 

computacional com o intuito de realizar a gestão dos jovens aprendizes nas 

Organizações Sociais sediadas no município de Maringá e Região, bem como nos 

espaços institucionais que esses estabelecimentos sociais se inserem para assim, 

fazer a plena gestão da Aprendizagem Profissional. 

 

2.2 APLICAÇÕES Web 
 

Aplicações Web são sistemas de software baseados em tecnologias e 

padrões da World Wide Web Consortium (W3C) que fornecem recursos específicos 

da Web, tais como conteúdo e serviços por meio de uma interface de usuário, o 

navegador Web (KAPPEL, 2004), conforme demonstra Figura 05. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Aplicações Web 

Fonte: O Autor, 2016. 
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Nos últimos anos, as aplicações Web têm despertado tanto o interesse de 

empresas quanto da comunidade acadêmica. Por isso, técnicas e métodos são 

propostos a fim de oferecer uma estrutura adequada às características da Web. Por 

essas razões, surgiu uma nova linha de pesquisa em Engenharia de Software, 

denominada Engenharia Web. Esta linha de pesquisa cresce a cada ano, provando 

que aplicações Web têm características especiais e, portanto, necessitam de um 

tratamento especial (ESCALONA et al., 2007).  

Para DI LUCCA e FASOLINO (2006), as principais características das 

Aplicações Web são:  

 Grande número de usuários com acesso simultâneo ao sistema;  

 Ambiente de execução heterogêneo, composto por diversos 

hardwares, sistemas operacionais, servidores, navegadores Web, 

dentre outros;  

 Natureza heterogênea que depende da variedade de componentes 

de software construídos com diferentes tecnologias e com diversas 

origens;  

 Capacidade da geração de componentes de software em tempo 

execução de acordo com as entradas do usuário e estado do 

servidor. 

 

2.2.1 A evolução da Web 

 

A evolução da Web seguiu vários paradigmas: a Web estática e a Web 

dinâmica que constituem a: Web 1.0, a Web 2.0, a Web 3.0, a Web 4.0, a Web 5.0 

e a Web 6.0. (Floridi, 2009). As fronteiras destes paradigmas ainda são muito 

discutidas na literatura  e outras propostas de paradigmas podem ser encontradas. 

Quanto mais recente o paradigma, menos consenso existe relativamente ao mesmo. 
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Atualmente, os cinco paradigmas mais “realistas” e consensuais, segundo (Floridi, 

2009), são os identificados na Tabela 19. 

 

Tabela 19 – Paradigmas mais estáveis da evolução da Web 

PARADIGMA DESCRIÇÃO 

Web 1.0 
Web da informação estática e dinâmica 

-Ligação entre informação 

Web 2.0 
Web social, cocriação e colaborativa 

- Ligação entre pessoas 

Web 3.0 
Web semântica e inteligente 

-Ligação entre conhecimento 

Web 4.0 
Agentes proativos e com autoaprendizagem. Ubiquidade e inteligência 
artificial (Internet of Things) 

Web 5.0 
Web das sensações e emoções 
- Ligação entre sentimentos e pessoas 

Fonte: (Floridi, 2009) 

 

Estes paradigmas provocam uma alteração nas exigências das aplicações 

Web, e demonstram as principais transformações que este tipo de software em 

particular tem vindo a sofrer ao longo do tempo. Nos dias de hoje, já é possível 

afirmar que as aplicações Web são dotadas de um certo nível de “inteligência”. 

 

2.2.2 Modelo Cliente Servidor 
 

Segundo Zhang, H. (2013), o mundo da computação de hoje, o sistema cliente-

servidor tornou-se tão popular porque está sendo usado praticamente todos os dias 

para diferentes aplicações. Alguns dos protocolos padronizados que o cliente e os 

servidores usam para Comunicação entre si incluem: Protocolo de Transferência de 

Arquivos (FTP), Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) e HTTP (Hypertext Transfer 

Protocol), conforme demostra Figura 06. O sistema Cliente-servidor pode ser 

definido como uma arquitetura de software Cliente e Servidor, onde os clientes 

sempre enviam solicitações enquanto o servidor responde pedidos enviados. 

Cliente-servidor fornece uma comunicação onde envolve a troca de Dados do cliente 

e do servidor, pelo que cada um deles desempenha funções diferentes. 
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Figura 6 – Modelo Ciente Servidor 

Fonte: Zhang, H. (2013) 

 

2.2.3 Modelo MCV 
 

De acordo com Wei Cui et al. (2009), o Model-View-Controller (MVC) é um 

conceito de arquitetura de software considerado padrão arquitetônico na engenharia 

de software. Ele tem três componentes: Model, View e Controller. A Figura 7 mostra 

a relação entre os componentes da arquitetura MVC.  

                        

Figura 7 – Modelo MVC 

Fonte: Wei Cui et al. (2009) 
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Numa estrutura MVC, o View e o Controller pertencem a interface do usuário. 

O usuário envia uma solicitação para um controlador através de uma interface 

gráfica do e em seguida, o controlador acessa o modelo e fornece os dados de 

acordo com a solicitação do usuário. Depois disso, o modelo retorna os dados para 

o controlador e o controlador apresenta os dados através da Visão.  

Model - Representa um objeto carregando dados. Ele também pode ter lógica 

para atualizar o controlador se seus dados forem alterados. 

View - Representa a visualização dos dados que o modelo contém. 

Controller - Atua tanto no modelo quanto na visão. Ele controla o fluxo de 

dados, modela o objeto e atualiza a visualização sempre que os dados mudam. 

Mantém a visualização e o modelo separado. 

A separação entre os dados e a apresentação torna-se cada vez mais relevante 

devido às complexidades crescente das aplicações desenvolvidas. Dessa forma, o 

layout não sofrerá alterações caso alguns dados sejam manipulados e vice-versa. 

 

2.2.4 Servidor Web Apache 

 

 O Apache HTTP Server é um esforço colaborativo de desenvolvimento de 

software que visa a criação de uma implementação de código fonte robusta, 

comercial, funcional e livremente disponível de um servidor HTTP (Web). O projeto 

é gerenciado conjuntamente por um grupo de voluntários localizados em todo o 

mundo, usando a Internet e a Web para comunicar, planejar e desenvolver o servidor 

e sua documentação relacionada. Este projeto faz parte da Apache Software 

Foundation. Além disso, centenas de usuários contribuíram ideias, código e 

documentação para o projeto. Este arquivo destina-se a descrever brevemente o 

histórico do Servidor HTTP Apache e reconhecer os muitos colaboradores. 9 

                                                             
9 https://httpd.apache.org/ABOUT_APACHE.html  

https://httpd.apache.org/ABOUT_APACHE.html
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2.2.5 O Protocolo HTTP 

 

O Hypertext Transfer Protocol (HTTP) é um protocolo de nível de aplicação para 

sistemas de informação distribuídos, colaborativos e hipermídia. É um protocolo 

genérico, sem estado, que pode ser usado para muitas tarefas além de seu uso para 

hipertexto, como servidores de nomes e sistemas de gerenciamento de objetos 

distribuídos, através da extensão de seus métodos de solicitação, códigos de erro e 

cabeçalhos. Uma característica do HTTP é a digitação e negociação da 

representação de dados, permitindo que os sistemas sejam construídos 

independentemente dos dados que estão sendo transferidos. 10 

 

2.2.6 A linguagem Web PHP  

 

O PHP (um acrônimo recursivo para PHP: hypertext) é uma linguagem de script 

open source de uso geral, muito utilizada, e especialmente adequada para o 

desenvolvimento Web e que pode ser embutida dentro do HTML. 

Em vez de muitos comandos para mostrar HTML (como acontece com C ou 

Perl), as páginas PHP contêm HTML em código mesclado que faz "alguma coisa" 

(neste caso, mostrar um texto como: "Olá, eu sou um script PHP!"). O código PHP é 

delimitado pelas instruções de processamento (tags) de início e fim <?php e ?> que 

permitem que você pule para dentro e para fora do "modo PHP". 

O que distingue o PHP de algo como o Javascript no lado do cliente é que o 

código é executado no servidor, gerando o HTML que é então enviado para o 

navegador. O navegador recebe os resultados da execução desse script, mas não 

sabe qual era o código fonte. Você pode inclusive configurar seu servidor Web para 

                                                             
10 https://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.html  

https://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.html
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processar todos os seus arquivos HTML com o PHP, e então não haverá realmente 

nenhum modo dos usuários descobrirem se você usa essa linguagem ou não. 

A melhor coisa em usar o PHP é que ele é extremamente simples para um 

iniciante, mas oferece muitos recursos para um programador profissional. Não tenha 

medo de ler a longa lista de funções do PHP. Pode entrar com tudo, o mais rápido 

que puder, e comece a escrever scripts simples em poucas horas. 11 

 

2.2.7 Javascript  

 

 

De acordo com David Flanagan (2010), JavaScript é a linguagem de 

programação da Web. A maioria esmagadora dos Sites modernos usam JavaScript 

e todos os navegadores modernos - em desktops, consoles, tablets e telefones 

inteligentes - incluem intérpretes JavaScript, tornando o JavaScript a linguagem de 

programação mais onipresente da história. JavaScript faz parte do Tríade de 

tecnologias que todos os desenvolvedores Web devem aprender: HTML para 

especificar o conteúdo Páginas Web, CSS para especificar a apresentação de 

páginas Web e JavaScript para especificar o comportamento das páginas Web.  

O nome "JavaScript" é realmente um tanto enganador. Exceto por uma sintaxe 

superficial semelhança, o JavaScript é completamente diferente da linguagem de 

programação Java. E o JavaScript há muito que superou suas raízes de linguagem 

de script para se tornar uma linguagem robusta e eficiente de uso geral. A versão 

mais recente do idioma define novos recursos para desenvolvimento de software em 

larga escala. 

 

 

                                                             
11 https://secure.php.net/manual/pt_BR/intro-whatis.php  

https://secure.php.net/manual/pt_BR/intro-whatis.php
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A Figura 8 demonstra o JavaScript em funcionamento, fazendo uma chamada 

Ajax no momento que o usuário inicia a digitação por uma busca no site do Google: 

                     

Figura 8 – Exemplo de pedido via Ajax pelo site do Google 

Fonte: Google, 2016. 

 

2.2.8 Cascading Style Sheets (CSS) 

 

CSS é uma linguagem de folha de estilo que permite que autores e usuários 

anexem estilo (por exemplo, fontes e espaçamento) a documentos estruturados 

(por exemplo, documentos HTML e aplicativos XML). Ao separar o estilo de 

apresentação dos documentos do conteúdo dos documentos, o CSS simplifica a 

criação da Web e a manutenção do site, conforme demostra Figura 09. 12 

 

 

Figura 9 – Exemplo de código CSS 

Fonte: O Autor, 2016. 

                                                             
12 https://www.w3.org/TR/CSS22  

https://www.w3.org/TR/CSS22
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CSS 2.2 é a segunda revisão do CSS nível 2 [CSS2]. Ele corrige alguns 

erros no CSS 2.1, a primeira revisão do CSS nível 2. Não é a versão mais recente 

do CSS. Consulte o "CSS Snapshot" [CSS] para obter uma visão geral das 

especificações que compõem o conjunto do CSS. 

O CSS nível 2 suporta folhas de estilo específicas de mídia para que os 

autores possam personalizar a apresentação de seus documentos em navegadores 

visuais, dispositivos sonoros, impressoras, dispositivos braille, dispositivos 

portáteis, etc. Também suporta posicionamento de conteúdo, layout de tabela, 

recursos para internacionalização e alguns Propriedades relacionadas à interface 

do usuário.  

 

2.2.9 XHTML 

A Extensible HyperText Markup Language (XHTML ™) é uma família de 

tipos de documentos atuais e futuros e módulos que reproduzem, englobam e 

ampliam o HTML, reformulado em XML, em vez de SGML. tipos de documentos 

XHTML família são tudo baseado em XML, e, finalmente, são projetados para 

trabalhar em conjunto com o agente de usuário baseada em XML. XHTML é o 

sucessor do HTML, e uma série de especificações foi desenvolvido para XHTML, 

conforme demostra trecho do código na Figura 10.13 

 

Figura 10 – Exemplo de código XHTML 

Fonte: O Autor, 2016.  

                                                             
13 https://www.w3.org/MarkUp  

https://www.w3.org/MarkUp
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2.3 ESTADO DA ARTE 

 

A velocidade, a capacidade de processamento de informação e a 

conectividade podem aumentar substancialmente a eficiência dos processos, bem 

como a comunicação e a colaboração entre as pessoas (MEREDITH; MANTEL, 

2006; O’BRIEN, 2007). Nesse capítulo será demonstrado uma análise dos 

softwares de quatro ferramentas de gerenciamento de recursos humanos. O foco 

dessa análise foi concentrado nas funções relativas a gestão de pessoas, não 

adentrando nas demais funcionalidades. Foram escolhidos para essa avaliação: 

 PeopleRPM; 

 SoftwareRH; 

 CompleoATS; 

 DwRH. 

 

2.3.1 PeopleRPM ® 

 

Trata-se de um Software com foco na produtividade da área de recrutamento 

e seleção tornando-a mais eficiente e valorizada, com processos otimizados e 

contratações mais assertivas, contribuindo para a melhoria da imagem institucional 

da empresa junto aos candidatos envolvidos.14 

 

2.3.2 SoftwareRH ® 

 

Consiste numa boa solução interna para gerenciar currículos e vagas, além 

de uma funcionalidade externa que torna o website um recrutador online de 

candidatos, 24 horas por dia, trazendo as agências de RH ou consultoria de RH mais 

economia e agilidade.15 

                                                             
14 https://www.peoplerpm.com 
15 https://www.softwarerh.com.br 

https://www.peoplerpm.com/
https://www.softwarerh.com.br/
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2.3.3 CompleoATS ® 

 

Observou-se que o software traz as últimas tendências do mercado para 

ajudar a Agência de RH a contratar os melhores talentos de forma mais fácil e ágil. 

A opção de triagem dos candidatos por vídeos ao invés de apenas currículos 

mostrou-se bastante eficaz.16 

 

2.3.4 DWRH ® 

 

O destaque deste Software foi a funcionalidade para as Agências de RH que 

funciona como um gerenciador para a empresa. Além de fazer todo o recrutamento 

e seleção de pessoas, o sistema possibilita a agência fazer cobranças de currículos 

e das empresas clientes, criando também um site novo para a agência, totalmente 

personalizado.17 

 

2.3.5 Análise comparativa entre os Softwares apresentados 

 

Estudando os principais softwares de gerenciamento de pessoas, pode-se 

perceber o avanço considerável das suas funções. Cada vez mais o mercado está 

se adaptando as necessidades emergentes da área de gestão de pessoas, 

fornecendo variadas formas de intervenção. Contudo, os problemas levantados 

envolvendo a gestão de aprendizes, ainda estão presentes entre eles, justificando 

a necessidade de uma ferramenta destinada a suprir esse déficit.  

 

  

                                                             
16 https://www.compleo.com.br 
 

17 https://www.dwrh.com.br  
 
 

https://www.compleo.com.br/
https://www.dwrh.com.br/
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Tabela 20 - Análise Comparativa entre os Softwares de Gestão de RH avaliados 

 PeopleRPM SoftwareRH CompleoATS DwRH 

Dimensionamento das cotas     

Mural de Vagas online x x x x 

Canal de comunicação entre 
as partes 

x x x x 

Mapeamento e Diagnóstico 
das cotas 

    

Filtro segmentado de 
aprendizes 

x x x x 

Dados estatísticos com taxa de 
efetivação do Aprendiz 

    

Cadastro de Turma de 
Aprendizes 

    

Cadastro específico 
contemplando as 
especificações da Lei do 
Aprendiz 

    

Relatórios Gerenciais x x x x 

Controle de Acesso por Perfil: 
Aprendiz, MPT, INAMARE e 
Empresa 

    

Fonte: O Autor, 2016. 

 

Conforme demonstra na Tabela 20 foram descritas, comparativamente, as 

principais características que foram analisadas nos softwares. Após esta 

verificação, percebe-se a ausência de algumas funções essenciais para a gestão 

da Aprendizagem Profissional, como por exemplo: dimensionamento e controle da 

Cota de Aprendizes realizada pelo Ministério Público do Trabalho; cadastros de 

turma e do Aprendiz; controle de acesso por Perfil. Assim sendo, pretende-se levar 

em consideração as observações citadas das funções ausentes nos demais 

softwares disponíveis no mercado, no desenvolvimento do software a ser elaborado 

por este trabalho. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

3.1 MATERIAIS 

 

Para a realização desse trabalho foram utilizados os seguintes materiais: 

 Computador Thoshiba Satélite L515: sistema operacional Windows 8.1 

PRO; 

 ASTAH Community 6.9.0/b4c6e9, modelo 37: ferramenta para a 

elaboração de diagramas; 

 PHPStorm, versão 2016.2, Build: 162.1121.38 (JetBrains): ambiente de 

desenvolvimento para PHP; 

 XAMPP, versão 2.5 (Apache Friends): ambiente de hospedagem para 

aplicações PHP; 

 PHP ActiveRecord, versão 1.0: Mapeamento objeto-relacional (ORM 

Object-relational mapping). 

 PHPMailer, versão 5.1: classe pronta para envio de e-mails através do 

PHP. 

 Bootstrap, versão 3.37: um framework front-end para desenvolvimento 

de sites responsivos para Web. 

 Mysql, versão 5.5.16: O MySQL é o banco de dados de código aberto 

mais conhecido no mundo, tornando-se a principal opção de banco de 

dados para aplicações baseadas na Web. 

 

3.1.1 Astah Comunity 

 

Astah Community (ASTAH, 2015) é uma ferramenta de modelagem gratuita 

para projeto de sistemas orientados a objeto. É baseada nos diagramas e na notação 

da UML 2.0 (Unified Modeling Language) e pode gerar código em Java. A interface 

principal dessa ferramenta que é basicamente composta por uma área de edição, 

na qual são colocados os componentes gráficos para a representação dos modelos. 

Os componentes são apresentados de acordo com o tipo de modelo de diagrama 

escolhido. 
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3.1.2 PHPStorm 

 

PhpStorm é uma IDE (Ambiente de Desenvolvimento Integrado) construídos 

em cima da plataforma IntelliJ do JetBrains e reduzidos para desenvolvimento 

Web.18 

 

 

 

Figura 11 – Tela principal do PHPStorm 

Fonte: O Autor, 2015. 

 

 

PhpStorm é projetado para cobrir todas as necessidades de desenvolvedor 

PHP, incluindo JavaScript completo, CSS e suporte HTML. 

 

  

                                                             
18 https://confluence.jetbrains.com/display/PhpStorm/PhpStorm+FAQ  

https://confluence.jetbrains.com/display/PhpStorm/PhpStorm+FAQ
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3.1.3 XAMPP 

 

XAMPP é o ambiente de desenvolvimento PHP mais popular. O XAMPP é 

completamente gratuito, de fácil de instalar a distribuição Apache, contendo MySQL, 

PHP e Perl. O pacote de código aberto do XAMPP foi criado para ser extremamente 

fácil de instalar e de usar. 19 

 

 

Figura 12 – Tela inicial e painel de controle do XAMPP 

Fonte: O Autor, 2015. 

 

3.1.4 PHP ActiveRecord 

 

Em geral este padrão, ou pattern, especifico que uma classe Active Record 

equivale a uma tabela do banco de dados, e cada objeto (instância) representa um 

registro. Ele minimiza o montante de configurações que os desenvolvedores realizam.  

                                                             
19 https://www.apachefriends.org/pt_br/index.html  

https://www.apachefriends.org/pt_br/index.html
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Se um formulário Web contém dados relacionados a um objeto de negócios, 

Active Record pode extraí-los para dentro de nosso modelo. O Active Record suporta 

sofisticadas validações de modelos de dados, e se o formulário de dados carecer de 

validações, as visões podem extrair e formatar erros com apenas uma linha de código. 

 

3.1.5 PHPMailer 

 

É uma biblioteca utilizada para envio de correspondência eletrônica de alertas. 

Foi desenvolvida pela Empresa Worxware e é distribuída gratuitamente para uso 

comercial ou pessoal sob a licença Lesser General Public License (LGPL) 

(WORXWARE, 2009). A utilização é bastante simples e pode ser conferida na Figura 

13: 

 

 

Figura 13 – Biblioteca PHPMailer 

Fonte: O Autor, 2015. 

 

Para enviar uma mensagem basta informar os campos servidor de email, porta, 

destinatário, e depois de definir todos os valores utilizar a função $mail->Send(). O 

trecho de código da Figura 11 envia o alerta de que um limiar de sensor foi 

ultrapassado. 
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3.1.6 Boostrap 

 

O Bootstrap foi criado no Twitter em meados de 2010 por Mark Otto e Jacob 

Thornton. Antes de ser um framework aberto, o Bootstrap era conhecido como Twitter 

Blueprint. A poucos meses de desenvolvimento, o Twitter realizou a sua primeira Hack 

Week e o projeto explodiu como desenvolvedores de todos os níveis de habilidade 

pulou sem qualquer orientação externa. Ele serviu como o guia de estilo para 

desenvolvimento de ferramentas internas na empresa por mais de um ano antes de 

seu lançamento público, e continua a fazê-lo hoje.20 

 

3.2 MÉTODOS 

 

A presente dissertação apresenta os procedimentos para o desenvolvimento 

de um software Web de gestão dos Jovens Aprendizes das Organizações Sociais do 

Terceiro Setor. A concepção do desenvolvimento do software deu-se inicialmente 

observando as planilhas do Excel onde foi possível definir as primeiras tabelas e os 

campos dos formulários de cadastros dos: Aprendizes, Empresas, Vagas, ESFL e 

Ministério Público. 

A etapa inicial para o desenvolvimento do software constitui na coleta dos 

dados referente aos Aprendizes das ESFL durante todo o processo de contratação de 

um jovem aprendiz pela Empresa. 

O banco de dados escolhido foi o MariaDB, por ser de uso gratuito. Os dados 

foram armazenados para consultas, manipulação, definição e geração de relatórios 

para controle de concorrências (sincronização de acessos simultâneos ao Banco de 

Dados). Ainda, o armazenamento destes dados contribuirá para o controle da 

integridade (validação de restrições de integridade), controlando a segurança 

(autorização de acesso aos dados). 

Após a definição do banco de dados, as informações foram alocadas nas 

respectivas tabelas e disponibilizadas através de relatórios para visualização e 

                                                             
20 http://getbootstrap.com/about/  

https://github.com/fat
https://github.com/fat
http://getbootstrap.com/about/
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consulta na Web pelos usuários (operadores das ESFL e Fiscais do MPT) do software 

de gerenciamento dos aprendizes. 

O software Web de Gestão de Aprendizes da Organizações Sociais foi 

desenvolvido com as soluções supracitadas, de maneira a possibilitar a gestão dos 

jovens aprendizes nas Empresas, utilizando a legislação vigente no país. 

A escolha da pilha de desenvolvimento Web, bem como a base de dados, teve 

como condição básica a necessidade do software estar on-line, podendo assim ter 

acesso de qualquer local e horário. 

 

3.2.1 Etapa 01 – Definição dos campos dos formulários de cadastro 

 

Os campos dos formulários de cadastro foram definidos com base nas 

informações repassadas pelo INAMARE. 

Após definição dos campos, foi criado o banco de dados com as tabelas 

necessárias para posteriormente receber os dados. O banco de dados escolhido para 

o software foi estruturado por tipos de dados que se comunicam e permitem ser 

consultados na troca de informações definidas por parâmetros estipulados e, 

sistematizado, para melhor gestão do software que insere os dados dos jovens 

aprendizes e a quantidade, empresa contratante e de contratação, produzindo ao final 

dados quantitativos na forma de relatórios, de acordo com a necessidade do 

administrador. 

 

3.2.2 Etapa 02 - Normas e Critérios Adotados 

 

O desenvolvimento do software fundamentou-se com base na legislação 

disponível no Site (http://forumaprendizagemmaringa.com.br) do Fórum de 

Aprendizagem de Maringá, conforme demonstra a seguir: 

 

 

  

http://forumaprendizagemmaringa.com.br/
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Manual de Aprendizagem (elaborado pelo MTE, edição de abril 2011): 

 Manual de Aprendizagem 

Legislação: 

 Lei nº. 10097/2000. 

 Decreto nº 5598/2005. 

 Lei nº. 11.180/2005 – Aumento da idade limite na Aprendizagem 

para 24 anos. 

 Decreto nº. 6633/2008 – Gratuidade do SENAC. 

 Decreto nº. 6635/2008 – Gratuidade do SENAI. 

 Decreto nº. 6481/2008 – Lista das Piores Formas de Trabalho 

Infantil (Lista TIP). 

 Lei nº 8069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 Lei nº. 9394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 

 Resolução nº 74/2001 – CONANDA. 

 Portaria do MTE nº. 723/2012 (alterada pela Portaria do MTE nº. 

1005/2013). 

 Portaria nº. 723/2012 – Catálogo Nacional da Aprendizagem 

Profissional – CONAP. 

 Portaria nº. 723/2012 – Referenciais de Qualidade para 

Aprendizagem a Distância. 

 Instrução Normativa n.º 97/2012 – Fiscalização das condições de 

trabalho nos programas de aprendizagem. 

O respaldo legal no gerenciamento dos jovens aprendizes e a validação dos 

dados gerados estão em conformidade com os parâmetros definidos no escopo 

apresentado na dissertação. 

 

3.2.3 Etapa 03 - Desenvolvimento do Software 

 

O software proposto viabiliza ao INAMARE, o gerenciamento dos jovens 

aprendizes contratados e a contratar. Permite um controle diário e sistemático do que 
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é cadastrado, por quantidade, por entidades formadoras, e as empresas de 

contratação dos jovens.   

É possível que qualquer profissional possa acessá-lo e inserir dados de 

candidato a aprendizagem, estabelecer parâmetros de quantidade e, principalmente, 

de destino correto dos jovens aprendizes.  

Para o desenvolvimento do software de aplicação Web foi utilizado o ambiente 

Web, em linguagem de programação chamada PHP, que teve como base um banco 

de dados MySQL.  

Conforme citado no decorrer do desenvolvimento da aplicação Web, utilizou-se 

para a pesquisa os dados de vários candidatos a aprendizagem. Para que fosse 

possível efetuar a pesquisa fez-se o cadastro, a edição e exclusão dos adolescentes, 

entidades formadoras, empresas e turmas.   

Para gerar o relatório foi criado opções de filtros diversos, sendo utilizado o 

banco de dados MySQL, e a aplicação será hospedada pela empresa contratada. Os 

casos de uso são especificados em documentos disponibilizados pelo cliente, caso 

existam. É necessário seguir padrões, leis, decretos e especificações da empresa. As 

funcionalidades contempladas nesta proposta são apresentadas na Figura 14. 

 

 
 

Figura 14 - Etapas de desenvolvimento do Software 

Fonte: O Autor, 2015. 
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O desenvolvimento de uma ferramenta computacional de aplicação Web teve 

como intuito atender aos requisitos solicitados pelo usuário e contemplados neste 

documento, bem como o banco de dados que provê as informações, em um servidor 

contratado pelo desenvolvedor baseando-se nos documentos especificados.  

O software pode manter acesso on-line assegurando a entrada para qualquer 

computador ou dispositivo móvel (smartphones e tablets) via Internet através de um 

navegador (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari ou outros).  

Na composição do software é necessário efetuar cadastros que se dividiram 

por: Candidatos a Aprendizes, Entidades Formadoras, Empresas, Usuários do 

Sistema, Usuários da Empresa, Usuários do INAMARE, Usuários do MPT e MTE: 

Listagem dos jovens contratados, cadastro de Turmas de Aprendizes, edição e 

exclusão de novos aprendizes contratados. As listagens possuem opção de filtro de 

dados e ordenação de dados.   

Foi desenvolvida uma tela no sistema para cadastrar as Turmas por jovens 

aprendizes contratados, que trata da principal funcionalidade do sistema, onde é 

possível selecionar uma Turma pré-cadastrada e informar os jovens contratados, data 

do lançamento, entidade formadora onde ele fará a parte teórica e a empresa que 

receberá os jovens aprendizes contratados. Tendo tais dados cadastrados, é possível 

colher os resultados através de um relatório gerencial, com várias opções de filtros 

pré-definidos inicialmente pelo INAMARE. É possível visualizar os resultados também 

através de gráficos, sendo que estão disponíveis quatro tipos: Aprendizes 

Contratados, por Empresa, por Entidade Formadora e por Período.  

Para consultar os dados via Web que estão armazenados no banco de dados 

MySQL, é necessário hospedar todo o código fonte e tabelas em um servidor Web. 

O software e o banco de dados estão armazenados no servidor 

(www.k2host.com.br). 

O software pode ser acessado atualmente pelo endereço 

www.inamare.org.br/sga. O banco de dados está hospedado atualmente no endereço 

https://sv2.k2host-02.com.br:2083, código de localização do banco de dados. 

 

  

http://www.k2host.com.br/
http://www.inamare.org.br/sga
https://sv2.k2host-02.com.br:2083/
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3.2.4 Etapa 04 - Aplicação do Modelo 

 

Para a utilização do Software de Gestão de Aprendizes (SGA) necessita-se, 

em todas as etapas, a conexão junto ao site www.inamare.com.br/sga. Considera-se 

o fato para a efetuação do cadastro do usuário com login e senha; cadastro do 

candidato a aprendizagem; entidade formadora; empresa; turma; vaga; editais; 

lançamento de aprendizes na turma; produção dos relatórios e gráficos.   

A linguagem utilizada no desenvolvimento do software permite somente o 

acesso on-line.  

É disponibilizado ao usuário um login e uma senha para acesso ao programa. 

A utilização do software será individualizada relacionando o tipo de Perfil do usuário. 

A seguir, estão relacionadas as etapas para a utilização do software:  

a) Os dados inseridos com o uso de um login e senha, não serão visualizados 

por outro usuário de uma entidade formadora, a não ser que entidade formadora dê 

permissão e cadastro um usuário habilitado para tal, portanto o software obedecerá 

aos padrões de segurança, fornecendo sigilo total ao usuário, impedindo o acesso de 

dados de terceiros não pertencentes às informações já previamente cadastradas, que 

fazem parte do montante autorizado pelo administrador do sistema.  

b) A etapa seguinte da utilização do software particularizou a prévia autorização 

do administrador do sistema, pois se trata dos cadastros do usuário e da senha. Após 

a devida inserção dos dados fica autorizada a conexão via Internet, porque o sistema 

foi desenvolvido para trabalhar sempre conectado, facilitando o usuário na inserção 

das informações e gerenciamento dos conteúdos.   

O software foi idealizado para comportar-se com fácil acesso e administração, 

podendo ser operado por diferentes profissionais alocados nas ESFL.   

 

3.2.5 Etapa 05 – Testes Iniciais do Software 

 

Para testar as principais funções do software desenvolvido, antes de aplicá-lo 

em uma entidade formadora real, foram criadas duas turmas de aprendizagem 

fictícias, cada qual em segmentos distintos. 

http://www.inamare.com.br/sga
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As Turmas foram criadas usando o mesmo perfil como administrador de 

Entidade Formadora.  

Após terem sido adicionados e completado o cadastro da turma, deu-se início 

a inserção dos aprendizes. Foi atribuído a cada aprendiz as Empresas, todos 

possuindo apenas o Programa em comum. Dessa maneira, juntos faziam parte da 

Turma de Aprendizagem - I. Foi atribuída uma data de vigência ao contrato e um 

salário para cada Aprendiz, e desta maneira permitiria a visualização nos relatórios 

posteriormente. A data de vigência da Turma poderia variar de acordo com a 

vigência de cada aprendiz, uma vez que é permitido a inclusão de aprendizes 

depois da turma em andamento. 

Realizados os primeiros testes em duas turmas fictícias diferentes e, não 

havendo problemas no funcionamento do software, pode-se passar para a próxima 

fase de testes, aplicá-lo em um programa real. A Entidade escolhida para o teste foi a 

APAE Maringá (Figura 15). 

 

   

 

Figura 15 – Logomarca da APAE Maringá-PR 

Fonte: APAE-Maringá-PR, 2015. 

 

A APAE Maringá tem a missão institucional de promover e articular ações de 

defesa de direitos, prevenção, orientação, prestação de serviços, apoio à família, 

direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com pessoa com deficiência 

intelectual e múltipla e à construção de uma sociedade justa e solidária.21 

  

                                                             
21 http://www.maringa.apaebrasil.org.br  

http://www.maringa.apaebrasil.org.br/
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3.2.6 Questionário de avaliação 
 

Para proceder com a avaliação na entidade selecionada, optou-se por 

elaborar e adaptar um questionário baseado no ISO/IEC 25010 (2011). Tal modelo 

de avaliação direciona-se para atestar as seguintes características: 

 

 “integridade funcional”: grau com que o software atende às necessidades 

e possui as funções necessárias para o cumprimento dos objetivos e 

tarefas; 

 “correção funcional”: grau com que o software fornece resultados corretos; 

 “aptidão funcional”: grau com que as funções do software facilitam 

as tarefas dos usuários; 

 “tempo”: a resposta e o tempo de processamento do sistema atende 

as necessidades; 

 “recursos”: grau em que o sistema atende aos requisitos de quantidade 

e tipos de recursos necessários; 

 “capacidade”: limites máximos do sistema são o suficiente; 

 “coexistência”: grau de eficiência do sistema em realizar suas funções 

em outros aplicativos simultaneamente; 

 “interoperabilidade”:   grau   em   que   vários   sistemas   podem   trocar 

informações; 

 “reconhecimento  de  adequação”:  os  usuários  podem  reconhecer  se  

o sistema é apropriado para eles; 

 “apreensibilidade”: facilidade em que os usuários aprendem usar o 

sistema; 

 “proteção contra erro”: se o sistema protege os usuários de cometer erros; 

 “operabilidade”: se o sistema tem funções que facilitam a operação; 

 “estética de interface de usuário”: se a interface é agradável; 

 “maturidade”: grau de confiabilidade do sistema sob condições; 

 “tolerância a falhas”: grau em que o sistema funciona conforme o 

esperado; 

 “recuperabilidade”: grau com que o aplicativo se recupera de falhas e 

se restabelece. 

 “disponibilidade”: se o sistema está acessível quando necessário. 
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 “integridade”: se o sistema impede acessos não autorizados; 

 “autenticação”: garantia de identidade; 

 “analisabilidade”: possibilidade de diagnosticar falhas no sistema; 

 “modificabilidade”: possibilidade de modificar o sistema sem gerar 

defeitos ou danificar o produto existente. 

 “modulariadade”: possibilidade de modificar algo sem danificar o 

restante do software; 

 “reusabilidade”: capacidade de reaproveitamento do software; 

 “testabilidade”: capacidade de ser testando e avaliado; 

 “adaptabilidade”:  capacidade  do  software  de  se  adaptar  a  diferentes 

aplicações. 

 

Para elaborar o questionário da avaliação do software, foi utilizado o sistema 

de criação de formulários do Google Docs, sendo elaboradas 23 questões objetivas 

e dissertativas. Ao término, é solicitado ao usuário uma nota, entre 1 e 5, referente 

ao desempenho do software. O formulário desenvolvido nessa etapa pode ser 

visualizado no APÊNDICE A.
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O principal resultado obtido nesta dissertação foi a idealização de uma 

ferramenta computacional que funciona e pode ser acessada on-line, viabilizando o 

gerenciamento dos jovens aprendizes durante o período de contratação em uma 

empresa, que pode ser manipulado por qualquer usuário da entidade organizacional. 

Enfatiza-se que o profissional em questão deve ter habilitação para este tipo de 

atividade.  

A ferramenta proposta promove a interação da legislação do jovem aprendiz 

vigente e traduz de forma mais simples o processo de administração de uma 

aprendizagem, facilitando o controle na turma de aprendizes e na gestão dos jovens 

aprendizes que devem ser inseridos de forma correta no mercado de trabalho, 

trazendo benefícios e formando mão de obra qualificada para empresas. 

Na entidade formadora utilizada como modelo, entre as quais foram obtidos 

dados do INAMARE, foram realizados testes com o software desenvolvido. Nestes 

testes observou-se que o gerenciamento dos jovens aprendizes auxilia no processo 

de gerenciamento, organizando os dados coletados nesta plataforma computacional, 

facilitando o acesso dos usuários às informações em qualquer etapa.  

Os resultados obtidos através de formulários aplicados aos gerentes das 

entidades a fim de testar a utilização da ferramenta computacional, atendem às 

expectativas do MPT e MTE e estão em conformidade com os dados coletados no 

INAMARE durante todo o processo de desenvolvimento, comprovando que a 

ferramenta auxilia o profissional da entidade formadora em toda a etapa do processo.   

Na Figura 16 é apresentado o diagrama UML de caso de uso do software 

desenvolvido. Nele apresentamos os personagens envolvidos na aprendizagem: 

candidatos a aprendizes, aprendizes contratados, empresas contratantes de 

aprendizes, Organizações Sociais, INAMARE, MPT, MTE, são os responsáveis para 

o funcionamento de todo processo de contratação de um jovem aprendiz.  
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Figura 16 – Diagrama UML (Modelo de Caso de Uso) do Software SGA. 

Fonte: O Autor, 2016. 

 
 

Este capítulo apresentará também o desenvolvimento do software, a sua 

demonstração e funções; os resultados obtidos na simulação com os programas 

fictícios; e por último os testes reais em um projeto na entidade APAE, com a 

aplicação do questionário de avaliação da qualidade. 

 

4.1 DESENVOLVIMENTO DO BANCO DE DADOS 

 

O banco de dados precisa garantir o acesso as informações necessárias para 

o funcionamento correto do software. Para isso, foram criadas treze tabelas no banco 

de dados (Figura 17), com os seguintes objetos: 
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Figura 17 – Tabela do Banco de Dados do Servidor Mysql. 

Fonte: O Autor, 2016. 

 

 aprendiz: armazenamento de dados dos candidatos a aprendiz. 

 area_interesse: armazenamento da área de interesse do aprendiz, da vaga e 

do edital. 

 cep: armazenamento dos CEPS dos aprendizes. 

 fone: armazenamento dos telefones de todos os personagens. 

 empresa: armazenamento dos dados das empresas contratantes de aprendiz. 

 entidade_formadora: armazenamento das entidades formadoras que farão a 

gestão dos aprendizes. 

 edital: dados responsáveis por armazenar os Editais disponibilizados pelas 

entidades formadoras. 

 pessoa_fisica: armazenamento dos dados básicos de uma pessoa física. 

 pessoa_juridica: armazenamento dos dados básicos de uma pessoa jurídica. 

 turma: dados da turma de aprendizagem aberta pela entidade formadora. 

 turma_aprendiz: armazenamento do código dos aprendizes e código da turma 

para futuros relatórios. 

 vaga: dados responsáveis por gerar a vaga de aprendizagem pela empresa. 

 usuário_habilitado: armazenamento dos dados os usuário habilitados a 

acessar o sistema. 
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4.2 DIAGRAMAÇÃO DAS TELAS DO SGA 

 

A primeira fase da construção do software foi a diagramação das telas. Para 

isso, foi utilizado o PHPStorm IDE baixado diretamente pelo site da JetBrains 

PhpStorm. A Biblioteca utilizada no design das telas foi Bootstrap. A escolha se deve 

por ela ser muito popular, podendo ser executada na maioria dos navegadores Web, 

devido a exigência de hardware. O desenvolvimento da tela de Aprendizes, que foi 

essencial para o início do Trabalho, pode ser observado na Figura 18. O processo de 

criação das telas envolve, basicamente, o processo de “modular e configurar”, 

necessitando de conhecimento técnico para ajustar corretamente (e, posteriormente, 

na associação dos métodos, dos eventos e no preenchimento de “names” complexos, 

como “ids”, por exemplo). 

 

 

Figura 18 – Código fonte do Cadastro de Aprendiz 

Fonte: O Autor, 2016. 

 

4.3 DEMONSTRAÇÃO DO SGA 

 

Na Figura 19 é apresentada a tela inicial do software, na qual o operador tem a 

segurança de operar com um login e senha na tela inicial, funcionando em qualquer 

plataforma ou formato de computador (PC, Notebook, Netbook, Tablet, Smarthphone). 
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Figura 19 - Tela inicial  de Login e Senha do Software 

Fonte: SGA, 2016. 

 

Após a informação do login e a senha, o usuário do software possuirá acesso 

a um menu com informações referentes a sua entidade formadora. Cadastros, 

Programas, Consultas/Relatórios e Sair, conforme mostra a Figura 20. 

 

  

Figura 20 - Menu com informações iniciais 

Fonte: SGA, 2016. 

 

 

Após o acesso ao sistema, o usuário, devidamente cadastrado e autorizado 

pode cadastrar e administrar Candidatos à Aprendizes, conforme Figura 21. 
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Figura 21 - Cadastro de Candidatos à Aprendizes 

Fonte: SGA, 2016. 
 

 

Após o acesso ao sistema, o usuário, pode cadastrar e administrar Empresas 

que futuramente contratarão os jovens aprendizes, conforme demonstra a Figura 22. 

 
 

Figura 22 - Cadastro de Empresas 

Fonte: SGA, 2016. 
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Após o acesso ao sistema, o usuário, pode cadastrar e administrar Editais que 

futuramente poderão acessados pelos Aprendizes para consultar em quais Entidades 

tem Editais com o seu Perfil, conforme demonstra a Figura 23. 

 

Figura 23 - Cadastro de Editais 

Fonte: SGA, 2016. 

 

Após o acesso ao sistema, o usuário, pode cadastrar e administrar 

Turmas/Programas de Aprendizes e assim separar os Aprendizes por Turma, 

conforme demonstra a Figura 24. 

 

 

Figura 24 - Cadastro de Turmas/Programas de Aprendizagem 

Fonte: SGA, 2016. 

 

Em qualquer etapa do programa de aprendizagem é possível gerar consultas 

por: aprendizes ativos, aprendizes com previsão de encerramento, aprendizes 
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desligados no mês, aprendizes extintos, maiores de 24 anos sem contrato, aprendizes 

por CNAE e Empresas (cotas x contratação), para gerenciar o andamento do 

programa de aprendizagem, como demonstra a Figura 25. 

 

 

Figura 25 – Consultas do Sistema 

Fonte: SGA, 2016. 

 

 

4.4 SIMULAÇÃO DE CADASTRO DE PROGRAMAS DE APRENDIZAGEM NO 

SOFTWARE 
 

 

Foram criados dois Programas de Aprendizagens fictícios no software, com o 

intuito de testar o funcionamento das operações básicas. Após seguir a metodologia 

descrita anteriormente, pode-se observar os cadastros realizados, apresentados nas 

Figuras 26 e 27. No topo pode-se observar os dados do Programa e nas Abas 

observa-se os aprendizes vinculados à Turma. 
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Figura 26 – Cadastrando Programa de Aprendizagem e Inserindo Aprendizes na Turma I 

Fonte: SGA, 2016. 
 

 

 

Figura 27 – Cadastrando Programa de Aprendizagem e Inserindo Aprendizes na Turma II 

Fonte: SGA, 2016. 

 

Após alimentar o software com demais informações, é possível a visualização 

das informações através de relatórios, como demonstra a Figura 28, a Quantidade de 

Aprendizes Ativos no Programa de Aprendizagem. 
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Figura 28 - Relatório de Aprendizes Ativos 

Fonte: SGA, 2016. 

 

Na Figura 29 apresenta um relatório gerado pelo software onde é possível 

prever a quantidade de Aprendizes que terão seus contratos encerrados. 

 

 

Figura 29 - Relatório de Previsão de Encerramento 

Fonte: SGA, 2016. 
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Na Figura 30 apresenta um relatório gerado pelo software onde é possível 

consultar por período quais aprendizes foram desligados. 

 

Figura 30 - Relatório de Aprendizes Desligados 

Fonte: SGA, 2016. 

 

 

Na Figura 31 apresenta um relatório gerado pelo software onde é possível 

consultar os aprendizes contratados por segmentação de Empresas. 

 

Figura 31 - Relatório de Aprendizes por Segmentação de Empresa (CNAE) 

Fonte: SGA, 2016. 

 

 

Uma vez testadas as funções básicas do software, pôde-se prosseguir com o 

teste prático em Programas reais de Aprendizagem nas Entidades Formadoras, sendo 

aplicado o questionário de satisfação. Pelo questionário, é possível avaliar as 

mudanças necessárias que precisam ser efetuadas no software, interações dos 

usuários, além de levantar possíveis implementações para serem realizadas no futuro. 
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4.5 TESTE REAL EM PROGRAMAS DE APRENDIZAGEM 

 

Os testes foram aplicados a cinco pessoas, sendo gerentes de entidades 

formadoras, responsáveis pelas turmas de aprendizes. Após dada a capacitação 

inicial, o software foi testado por 30 dias. Ao término do período, foi aplicado o 

questionário aos participantes. O quadro, contendo todas as respostas individuais de 

cada participante pode ser visto no APÊNDICE B. 

 

No Figura 32 são apresentados, parcialmente, os dados obtidos com a ficha de 

avalição. Por meio dos gráficos 1, 2, 3 e 4 verificou-se que foi possível o manuseio do 

software, uma vez que todos os usuários conseguiram cadastrar os Aprendizes e as 

Empresas. No gráfico 5 pode-se observar o manuseio por parte da Empresa e seu 

sucesso em cadastrar uma Vaga de Aprendizagem. Nos gráficos 6, 7 e 8 observou-

se os demais cadastrados necessários para início de uma Turma de Aprendizagem. 

Quando indagados sobre o porquê dos aprendizes não estarem conseguindo se 

cadastrar, como indica o gráfico 3, o motivo foi o acesso por uma versão antiga no 

Internet Explorer(IE), sendo a versão 3.0. 

 

  

O Software funcionou Adequadamente 
em seu Navegador?

Sim Não

Você conseguiu Cadastrar Aprendizes no 
SGA?

Sim Não

1 2 

100% 100% 
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Figura 32 - Conjunto I de gráficos referentes aos resultados obtidos do questionário aplicado 

ao término do teste. 

Fonte: O Autor, 2016. 

 

Nos gráficos 1, 2, 3 e 4 da Figura 33 é relatada a satisfação pelas principais 

funcionalidades do sistema, só havendo sido relatada a insatisfação em relação 

execução das tarefas no sistema, como aponta o gráfico 2. Quando indagados sobre 

o porquê, os participantes que não ficaram satisfeitos alegaram que o motivo seria a 

Os candidatos a Aprendizagem 
conseguirem se cadastrar no SGA?

Sim Não

Você conseguiu Cadastrar Empresas no 
SGA?

Sim Não

A Empresa conseguiu Cadastrar a Vaga de 
Aprendizagem utilizando o seu login 

exclusivo?

Sim Não

Você conseguiu Cadastrar Programas de 
Aprendizagem no SGA?

Sim Não

Você conseguiu Cadastrar os Editais dos 
Programas de Aprendizagem no SGA?

Sim Não

O SGA informa ao usuário a entrada de 
dados inválidos?

Sim Não

3 4 

5 6 

7 8 

80% 

20% 

100% 

100% 100% 

100% 100% 
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velocidade da conexão da Internet, e que outros sites também apresentam lentidão 

ao navegador. 

 

  

  

  

As opções de filtros para pesquisa de 
Candidatos à Aprendizagem cumpriu o 

objetivo?

Sim Não

Foi fácil executar as funções do SGA, 
sendo 1 difícil e 5 muito fácil?

1 2 3 4 5

O SGA dispões de todas as funções para a 
perfeita Gestão da Aprendizagem?

Sim Não

O SGA fez o que foi proposto?

Sim Não

O SGA facilitou as suas tarefas?

Sim Não

O SGA apresentou falhas com frequência?

Sim Não

1 2 

3 4 

5 6 

100% 80% 

20% 

100% 100% 

100% 100% 
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Figura 33 - Conjunto II de gráficos referentes aos resultados obtidos do questionário 

aplicado ao término do teste. 

Fonte: O Autor, 2016. 

 

Por meio dos gráficos 5, 6 (Figura 33) foi evidenciado a facilidade na execução 

das tarefas e nenhuma falha do software. No gráfico 7 mostrou a eficiência nas 

Consultas apresentadas, já pelo gráfico 8 revelou-se que o design gráfico não foi tão 

satisfatório para uma pessoa. Questionada, tal característica pode ser explicada pelo 

fato de que o sistema possuía poucas cores, tendo “muito cinza”, como relatada. Desta 

forma, nas próximas versões as cores serão mais exploradas, de forma que melhore 

a aparência da ferramenta. 

 

Na Figura 34, foi relatada lentidão durante a execução do software (gráfico 1). 

Tal ocorrido foi resultado da comunicação com o servidor que, por utilizar uma 

conexão da Internet lenta, apresentou uma velocidade abaixo das apropriadas para 

este fim. Por outro lado, as videoaulas e os outros recursos do aplicativo foram 

satisfatórios (gráficos 2 e 3). As videoaulas geradas auxiliaram nas dúvidas de 

execução da ferramenta e também permitiu capacitar todos os funcionários da 

Entidade Formadora, bem como treinar os novos funcionários. No gráfico 3 aponta a 

melhora no relacionamento entre as Entidades responsáveis pela Aprendizagem, uma 

vez que a ferramenta Web permitiu o tráfego de informações em tempo real.  

 

 

As consultas cumpriram com seu 
objetivo?

Sim Não

O design gráfico é agradável, sendo 1 
desagradável e 5 muito agradável?

1 2 3 4 5

7 

8 

100% 

80% 

20% 
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Por fim, os participantes avaliaram o software com uma nota de 1 a 5, indo de 

ruim a muito bom, respectivamente. A média avaliativa final foi de 4,6. 

 

  

 
 

 
Figura 34 - Conjunto III de gráficos referentes aos resultados obtidos do questionário 

aplicado ao término do teste. 

Fonte: O Autor, 2016. 

 

Com base nas sugestões apontadas na última pergunta do questionário, 

provocou-se uma posterior reunião entre gerentes responsáveis, nascendo assim os 

“pontos positivos” e as “restrições apontadas” apontados nas interações com os 

envolvidos no processo de aprendizagem, como observamos no Quadro 01. 

 

O tempo de resposta do software é 
adequado?

1 2

As videoaulas cumpriram com o objetivo 
proposto?

1 2

Obter as informações em tempo real, 
melhorou o relacionamento com o 
INAMARE, Empresas e MPT/MTE?

1 2

De 1 a 5, como você avaliaria o 
software, sendo 1 ruim e 5 muito bom?

1 2 3 4 5

1 2 

3 4 

80% 

20% 

100% 

100% 80% 

20% 
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Quadro 1 – Interações com o Aprendiz. 

 

Fonte: O Autor, 2015. 

 

Observa-se no Quadro 1, o item 4 como sendo um ponto positivo a candidatura 

do jovem aprendiz pela Web. Como restrição apontada, chamou a atenção a utilização 

de documentos de familiares para preencher o cadastro do Aprendiz. 

 

Ressalta-se no Quadro 2 como ponto positivo, item 4, a possibilidade de 

utilização dos filtros, podendo pesquisar aprendizes por diversas segmentações. 

 

Quadro 2 – Interações com a Empresa. 

Fonte: O Autor, 2015. 
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       Quadro 3 – Interações com Entidade Formadora. 

        

       Fonte: O Autor, 2015. 

  

Um ponto positivo causou surpresa para a Entidade Formadora, como aponta 

o Quadro 3, item 6. Nele pode-se observar um fenômeno que não estava no escopo 

da elaboração do SGA, que foi despertar o interesse pela Ferramenta pelo Órgão 

Público Municipal. 

No Quadro 4, item 3 dos pontos positivos, destaca-se a clareza no 

redimensionamento das Cotas, ponto que anteriormente causava constante 

divergência entre Empresa e MPT/MTE. 

 

    Quadro 4 – Interações com MPT e MTE. 

      

    Fonte: O Autor, 2015. 
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   Quadro 5 – Fatores gerais das Interações. 

    

   Fonte: O Autor, 2015. 

 

O fator favorável de maior destaque observado no Quadro 5, item 5, onde pode-

se observar, através de um mapeamento detalhado e online, a situação exata dos 

Aprendizes ativos. Como ponto desfavorável, por ser um software Web, nos chamou 

a atenção de manter uma constante melhoria quanto a velocidade da ferramenta e 

indicação de uma boa qualidade de conexão da Internet nos locais onde é permitido 

tal aconselhamento. 

 

Efetuados os devidos testes reais e com a base de dados mais populada, pode-

se obter também os gráficos que auxiliam o gerente da Entidade Formadora e demais 

atores da aprendizagem na obtenção de informações relevantes, tais como: 

aprendizes por empresas, bairro, sexo ou cidade, categoria de ensino e faixa salarial, 

no formato de pizza ou em gráficos bidimensionais. O Gráfico 1 mostra a porcentagem 

de aprendizes ativos por bairro.  
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Gráfico 1 – Aprendizes ativos por Bairro 

Fonte: SGA, 2016. 
 

O Gráfico 02 mostra a quantidade de aprendizes por idade, dando uma visão 

ampla ao operador, podendo assim escolher qual a ação de marketing mais adequada 

por idade. 

        

        

Gráfico 2 – Aprendizes ativos por Idade 

Fonte: SGA, 2016. 
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 O Gráfico 3 demonstra a quantidade de aprendizes ativos por Sexo, dando ao 

operador uma oportunidade de visualizar os aprendizes por Gênero. 

 

 

Gráfico 3 – Aprendizes ativos por Sexo 

Fonte: SGA, 2016. 

 

 A Seguir, o Gráfico 4 demonstra a quantidade de aprendizes ativos por 

Categoria de Ensino, informando aos gerentes das Entidades Formadoras a 

informação da quantidade de Aprendizes por Categoria. 

  

Masculino
54%

Feminino
46%

Quantidade de Aprendizes ativos por Sexo
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Gráfico 4 – Aprendizes por Categoria de Ensino 

Fonte: SGA, 2016. 
 

 Por fim, o Gráfico 5 demonstra a faixa salarial paga pelas Empresas aos 

Aprendizes Contratados, dando-nos a informação onde concentra-se a maior faixa de 

salário paga. 

 

 

Gráfico 5 – Faixa Salarial paga aos Aprendizes 

Fonte: SGA, 2016.  
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5 CONCLUSÃO 
 

A presente dissertação apresentou todos os passos pertinentes ao 

desenvolvimento de uma Ferramenta Computacional Web para a gestão do jovem 

aprendiz das Organizações Sociais do Terceiro Setor nas empresas da cidade de 

Maringá e Região. O software permite a visualização de todo processo (cadastro, 

encaminhamento, entrevista e destino do aprendiz na empresa), que pode ser 

consultado de acordo com a necessidade do administrador que escolhe os relatórios 

que deseja obter as informações, envolvendo todo ciclo da contratação das diferentes 

etapas devidamente cadastradas, usando uma interface de Web que pode ser 

acessada de qualquer navegador (Explorer, Safari, Chrome e Firefox).   

Após realizada a revisão bibliográfica, pode-se verificar a enorme quantidade 

de jovens aprendizes em busca de uma colocação no mercado de trabalho, 

destacando desta forma a importância de uma boa gestão pelas Organizações 

Sociais, sendo imprescindível para atingir o êxito dos programas de aprendizagem.  

Analisando alguns dos softwares para a gestão de pessoas, constatou-se a 

ausência das principais funcionalidades aplicadas a aprendizagem. Alguns deles 

apresentaram soluções distintas, sendo necessário utilizá-los em conjunto para que 

assim disponham de parte das informações necessárias para o gerenciamento dos 

aprendizes. Do ponto de vista de gerenciamento de pessoas, todos apresentaram 

funções para tal. Contudo, nenhum deles apresentaram ferramentas específicas e 

direcionadas para a a gestão de jovens aprendizes; assim como maneiras de analisar 

quantitativamente suas ações em relação ao mercado de trabalho e a aprendizagem. 

Os testes com projetos fictícios permitiram avaliar as funções básicas da 

ferramenta, comprovando o seu funcionamento e a facilidade de seu uso, uma vez 

que foi necessário pouco tempo para a criação das turmas de aprendizagem; para o 

cadastro de aprendizes e os demais dados para suplementá-los. Realizada esta fase, 

passou-se para o teste em um projeto real. Por meio deste, avaliou-se o 

funcionamento da ferramenta e seus recursos, permitindo comprovar sua eficácia e 

levantar sugestões para aprimorá-lo.  

Com base nos testes reais, foi apontado pelos usuários pontos fortes e ajustes 

onde a ferramenta poderia melhorar. Isto é, focando nas dificuldades levantadas para 
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o gerenciamento dos aprendizes, assim como analisar as características ausentes nos 

softwares avaliados para assim alcançar a maior eficácia nas funcionalidades.  

Conclui-se que, observado os obstáculos encontrados na gestão dos jovens 

aprendizes, ele pode ser facilitado com o uso de ferramentas adequadas. Por meio da 

ferramenta computacional desenvolvida, foi possível atestar, no sentido de autonomia, 

o potencial de uma aplicação para a Web, uma vez que sua atuação consiste, 

exclusivamente, no largo uso de navegadores. Desta forma, a utilização do software 

auxiliará o administrador do INAMARE, ESFL, MPT e MTE na gestão de jovens 

aprendizes das organizações sociais de qualquer segmentação, propondo minimizar 

os desligamentos dos contratos nas empresas e focando na maximização do controle 

e efetivação dos aprendizes. 
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6 TRABALHOS FUTUROS 
 

Como sugestão para trabalhos futuros, recomenda-se o desenvolvimento para 

aplicativos mobile, propiciando uma maior independência dos navegadores Web. 

Pretende-se também implementar uma Ferramenta de BI - Business 

Intelligence e explorar através de um Data Mining (mineração de dados) a enorme 

quantidade de dados extraídos dos candidatos e dos aprendizes ativos. 
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APÊNDICE B - RESPOSTAS OBTIDAS PELA APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

CodPergunta Gerente1 Gerente2 Gerente3 Gerente4 Gerente5 

1 Mozilla Chrome Chrome Chrome Mozilla 

2 5 4 5 4 5 

3 Sim Sim Sim Sim Sim 

4 Sim Sim Sim Sim Sim 

5 Sim Não Sim Sim Sim 

6 Sim Sim Sim Sim Sim 

7 Sim Sim Sim Sim Sim 

8 Sim Sim Sim Sim Sim 

9 Sim Sim Sim Sim Sim 

10 Sim Sim Sim Sim Sim 

11 Sim Sim Sim Sim Sim 

12 5 5 5 5 4 

13 Sim Sim Sim Sim Sim 

14 Sim Sim Sim Sim Sim 

15 Sim Sim Sim Sim Sim 

16 Não Não Não Não Não 

17 Sim Sim Sim Sim Sim 

18 4 5 5 5 4 

19 Não Sim Sim Sim Sim 

20 Sim Sim Sim Sim Sim 

21 Sim Sim Sim Sim Sim 

22 4 5 5 5 4 

23 

Não sei se foi a 
minha internet , 
mas em alguns 

momentos 
apresentou 

lentidão. Das 
demais 

funcionalidades, 
maravilha. A 

comunicação com 
as empresas, 
aprendizes e 
inamare vai 

facilitar demais. 

Tive algumas 
reclamações 

de estudantes 
que não 

conseguiram 
se cadastrar e 

também 
tiveram 

dificuldades 
em recuperar 

a senha. 

Nenhuma 
sugestão, 

sistema é show. 
As vagas online 
como um mural 

ficou muito 
bom. Sem 
contar o 

cruzamento de 
dados com a 

área de 
interesse, vai 

facilitar muito o 
recrutamento. 

Preciso de mais 
gráficos, 

principalmente 
por localidades. 
Muito relevante 

o fato da 
empresa poder 
cadastrar vaga 
com área de 

interesse. 

Não sei se 
já existe, 
mas uma 

versão 
para 

cadastro 
de 

estudante 
no celular 
iria ajudar 

demais. 

 


