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APRESENTAÇÃO 

 
O Instituto Ester Assumpção tem como missão desenvolver ações que contribuam para 

que a pessoa com deficiência possa exercer o seu direito de cidadania, colaborando para 

a construção de uma sociedade onde a diversidade seja aceita com naturalidade. 

 

O nosso foco de atuação organizacional é desenvolver ações na área de educação e 

trabalho, pois, conforme dados de uma de nossas pesquisas realizadas no ano de 2005, 

as pessoas com deficiência estão excluídas do mercado de trabalho e das escolas no 

município de Betim/MG. 

 

Desde a sua reinauguração, o Instituto vem desenvolvendo pesquisas sobre as pessoas 

com deficiência com o objetivo de obter uma base de dados que permita a construção de 

políticas e projetos sociais que tenham melhores resultados e que a implementação seja 

realizada de forma mais compartilhada entre o governo local, as empresas e as 

associações e fundações sem fins lucrativos. 

 

Dando continuidade as  pesquisas, realizar a pesquisa Mapa de Betim Perfil Empresas 

2007 foi mais uma oportunidade de conhecer melhor a realidade das pessoas com 

deficiência deste município em relação ao mercado de trabalho. O apoio da Secretaria 

Especial de Direitos Humanos foi fundamental para a realização da pesquisa que passa 

ser a principal referência no município para auxiliar as empresas, o governo local e as 

pessoas com deficiência a buscarem alternativas que de fato possam contribuir para a 

redução do desemprego das pessoas com deficiência na cidade. 

 

Trata-se de uma contribuição relevante do Instituto aos diversos atores envolvidos com a 

política e os projetos sociais que atendem as pessoas com deficiência. Que estas 

informações auxiliem, de fato, melhores políticas e projetos sociais. 

 
 
 

Vera Lúcia Assumpção Teixeira Dias 
Diretora Presidente 
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INTRODUÇÃO 

 
  

   Em 2005, o Instituto Ester Assumpção contratou uma pesquisa sobre o perfil das 

pessoas com deficiência no município de Betim em Minas Gerais.  A principal conclusão 

desta pesquisa é que a deficiência é um atributo da pobreza e a pobreza é uma condição 

das pessoas com deficiência, e que este ciclo vicioso só pode ser quebrado com o apoio 

e intervenção de outros agentes, sejam estes estatais ou organizações civis, ou nas 

múltiplas parcerias possíveis entre estes e o conjunto das pessoas com deficiência. 

Constatou-se que, independente dos estratos de renda onde se localizam os 

domicílios, as famílias contempladas com pessoas com deficiência têm sempre 

escolaridade e renda menor do que a do estrato no qual se situam. Esta situação se 

agrava quando analisamos especificamente as pessoas com deficiência.  

Tomando esta constatação como ponto de partida, há que se priorizar políticas de 

atenção à pobreza com todas as suas seqüelas. Não se trata apenas de lhe conferir 

renda mínima, garantia de imediata subsistência, mas de provê-la de condições 

necessárias para uma inserção sócio-cultural que passa pela formulação e 

implementação de políticas públicas que (1) mantenham a pessoa com deficiência o 

maior tempo possível na escola aumentando o nível de escolaridade deste seguimento e 

que (2) ampliem e melhorem as oportunidades de inclusão no mercado de trabalho. 

O Sistema Único de Assistência Social no Brasil está em consolidação. No caso de 

Betim, as conferências de assistência social já têm construído expectativas de ações 

formatadas no Plano Plurianual de Assistência Social definindo metas e estratégias 

consentâneas às demandas da população. No entanto, ao longo da análise, foi possível 

detectar necessidades e carências específicas desta população. 

O estudo mostrou ainda que a atenção às pessoas com deficiência terá efeitos 

melhores se considerar medidas preventivas, ao mesmo tempo em que cuidar dos que 

nasceram ou adquiriram deficiências.  

A meta “deficiência zero” possivelmente seja uma utopia, mas ela exige atenção à 

criança e ao adolescente, educação básica voltada para as necessidades da comunidade, 

educação para a saúde, orientação às mães adolescentes para tomada consciente de 

decisão quanto à gravidez, criação de espaços de convivência e lazer para jovens como 
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forma de combate à violência e às deficiências adquiridas por acidentes, educação 

alimentar visando a dieta saudável para pessoas propensas a desenvolver diabetes. Além 

destas medidas preventivas outras se fazem necessárias tais com a criação e 

manutenção de espaço de acolhimento para pessoas socialmente marginalizadas, 

propensas ao alcoolismo ou a dependência de outras drogas, assim como aquelas com 

grande probabilidades de sofrerem acidentes vasculares cerebrais em idade precoce, 

além de uma atenção especial às pessoas hipertensas em específico as mais idosas. 

Ao priorizar o estudo sobre a pessoa com deficiência no espaço urbano esta 

pesquisa enfatizou a importância da pessoa ao seu direito fundamental: o direito à 

sociabilidade. Esse não se resume apenas no direito ao mercado, mas a todas as 

relações. Enfatiza-se, portanto a participação sem necessidade de criação de espaços 

segregados de atendimento. A segregação do espaço trabalha na contramão das políticas 

de inclusão. 

Por último, entendendo que o quadro das pessoas com deficiência em Betim se 

mostra estreitamente vinculado a uma deficiência maior, ou seja, às dificuldades de 

oferecer, de forma generalizada, condições mínimas de reproduzir uma vida descente, 

qualquer política que desconsidere essa situação será apenas paliativa. Apenas políticas 

conseqüentes de promoção social da população como um todo garantirá resultados de 

longo prazo.  

Neste sentido, é necessário construir políticas e estratégias de inclusão das 

pessoas com deficiência no mercado de trabalho, que permitam quebrar o circulo vicioso 

da pobreza que gera a deficiência e que realimenta a pobreza e a mais uma vez aguça a 

questão da deficiência.  

Um requisito fundamental para a construção das políticas de inclusão em Betim é a 

identificação do perfil do mercado de trabalho para pessoas com deficiência no município. 

Este cenário deve emergir da análise sobre o perfil das empresas localizadas no 

município; dos dados sobre ocupação e perfil de postos de trabalho disponíveis e em 

potencial para pessoas com deficiência, sistematizadas e tornadas públicas para todos os 

atores envolvidos direta e indiretamente com a questão, tais como as pessoas com 

deficiência, as famílias destes, a comunidade em geral, o governo, as empresas e as 

organizações sociais que atendem ou prestam serviços às pessoas com deficiência. 
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Visando estes fins definiu-se pela realização de uma pesquisa de natureza tanto 

qualitativa como quantitativa. Para a definição da amplitude do fenômeno a pesquisa 

quantitativa buscou investigar os seguintes dados: 

 

a) O número total de empresas acima de 100 trabalhadores do município de Betim 

b) A quantidade de vagas criadas pela legislação de cotas obrigatórias de empregos 

para pessoas com deficiência 

c) O número total de pessoas com deficiência contratadas pelas empresas 

d) Identificar os postos de trabalho ocupados por estas pessoas 

e) O número total de pessoas com deficiência em busca de trabalho, sua formação e 

a sua qualificação 

f) Identificar e caracterizar as vagas disponíveis 

g) Identificar as vagas de maior rotatividade e os motivos desta rotatividade 

h) Identificar as vagas e o seu perfil, por amostragem, nas empresas com menos de 

100 trabalhadores (86% das empresas de Betim) 

 

       Para identificação das percepções coletivas sobre as pessoas com deficiência e 

sua inserção no mundo do trabalho investigou-se os fatores subjetivos que influenciam na 

contratação ou não de pessoas com deficiência. Os dados foram coletados junto aos 

gestores das empresas com mais de 100 trabalhadores, aos representantes dos recursos 

humanos, às pessoas com deficiência que estão empregadas e aquelas em busca de 

emprego. A investigação destes dados permitiu identificar: 

 

a. Acessibilidade dos postos de trabalho 

b. Histórico de contratações de pessoas com deficiência 

c. Conhecimento e percepção sobre as pessoas com deficiência no trabalho 

d. Políticas e técnicas de Recursos Humanos para recrutamento, seleção, 

desenho de cargos, saúde ocupacional, treinamento e  desenvolvimento de 

trabalhadores com deficiência 

e. Principais entraves para a contratação de pessoas com deficiência 

 
Portanto, este relatório cumpre a função de explicitar a realidade do mercado de trabalho 

para pessoas com deficiência no município de Betim, tornando-se parte fundamental para 
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a orientação das ações possíveis e necessárias para a ampliação, tanto quantitativa como 

qualitativa, da inclusão deste seguimento social no mundo produtivo. Desta forma 

propiciando a emancipação e autonomia das pessoas com deficiência capacitando-as 

para a ruptura do ciclo vicioso das relações causais entre pobreza e deficiência. 
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CAPÍTULO I - REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Recentemente é que se houve falar no Brasil da inserção das pessoas com 

deficiência no mundo do trabalho de forma mais organizada e sistematizada. A gênese e 

a organização deste movimento estão associadas a duas questões recentes.  Por um 

lado, é possível identificar a promulgação da Portaria 1.199 do Ministério do Trabalho e 

Emprego publicado em 30/10/2003. A portaria determinou que as empresas com 100 ou 

mais trabalhadores estivessem obrigadas a preencher de 2% a 5% dos seus cargos com 

pessoas com deficiência, ou beneficiários reabilitados. A não observância da legislação 

implica na execução de multa (BRASIL, 2003). Por outro lado é possível identificar uma 

mudança social pela qual a atitude de parcela dos consumidores brasileiros tem 

pressionado as empresas a adotar práticas de gestão socialmente responsáveis.  

Entre as práticas socialmente responsáveis que os consumidores valorizam está a 

gestão da diversidade da força de trabalho. Isso indica que os consumidores tendem a 

valorizar produtos e serviços cujas marcas estão associadas com: (a) dar oportunidades 

iguais a grupos discriminados, como mulheres e negros; (b) ser um empregador justo, que 

defina e cumpra políticas transparentes, mesmo com trabalhadores temporários; (c) ser 

honesto com seus consumidores; (d) ser ecologicamente responsável (INSTITUTO 

AKATU, 2006 citado por VERGARA e IRIGARAY, 2007, p.2). Como resultado das 

exigências legais e transformações nas atitudes dos consumidores as empresas 

brasileiras com mais de 100 trabalhadores se vêem obrigadas a diversificar sua força de 

trabalho pela contratação de pessoas com deficiência.   

 Na perspectiva da gestão de recursos humanos de algumas empresas esse tipo de 

inclusão forçada que tem ocorrido no Brasil não garante a aceitação social e a integração 

organizacional das pessoas com deficiência. Há casos em que as pessoas com 

deficiência são aceitas, mas não são incorporados, sendo que a empresa faz questão de 

marcar esta diferença por intermédio de políticas e práticas diferenciadas de gestão de 

pessoas, como por exemplo, uniformes diferentes (para as pessoas com deficiência) e 

treinamentos diferenciados. Já na visão do marketing, a questão é utilitarista, é um 

investimento que proporciona ganho social. Entende-se que “o ganho que a empresa 

venha a ter com estas contratações prevalece sobre qualquer benefício aos indivíduos 

com necessidades sociais” (VERGARA e IRIGARAY, 2007, p. 10).  
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 No que se refere à modificação dos postos de trabalho para adequá-los aos 

trabalhadores com deficiência existem indícios de correlação entre a percepção positiva 

do desempenho das pessoas com deficiência e a realização das adaptações do posto e 

trabalho. Também existem indícios de correlação entre a percepção positiva do 

desempenho das pessoas com deficiência e as ações de sensibilização realizadas pelas 

empresas. Segundo Carvalho-Freitas e Marques (2007, p.13.14) estas constatações 

confirmam o pressuposto de que as ações de sensibilização e as adaptações das 

condições de trabalho influenciam a percepção do desempenho das pessoas no cotidiano 

de trabalho. 

 No que se refere aos clientes, muitos destes avaliam a contratação de pessoas 

com deficiência como uma medida positiva, mas não se dispõem a pagar mais pelo 

serviço em função disso. Por outro lado, identificaram-se que alguns clientes se sentem 

constrangidos com a presença as pessoas com deficiência. No que se refere às pessoas 

com deficiência, a pesquisa constatou que estes não se sentem totalmente incluídos e 

absorvidos pela sociedade. Quando os colegas de trabalho foram questionados, a maioria 

(97%) avalia que a medida é positiva, entretanto parte significativa (45%) avalia que a 

estética e a harmonia do local de trabalho foram prejudicadas com a presença de pessoas 

com deficiência. (VERGARA e IRIGARAY, 2007, p. 10). 

Considerando o exposto, esta pesquisa busca compreender como a inclusão 

compulsória de trabalhadores com deficiência tem sido percebida pelo conjunto dos 

atores sociais envolvidos com esta questão no município de Betim. Para subsidiar a 

realização do trabalho foi feita uma revisão teórica dos conceitos relevantes para a 

pesquisa. No primeiro capítulo, discute-se o desenvolvimento normativo da inclusão das 

pessoas com deficiência no mundo do trabalho do Brasil. 

O segundo capítulo apresenta o conceito de mercado de trabalho  e o localiza no 

campo do pensamento econômico, a partir de uma perspectiva evolutiva que se inicia 

com a formulação do modelo de mercado de trocas estacionário e unificado, proposto 

pelas abordagens clássica e neoclássica do liberalismo econômico. Em seguida, discute-

se a construção de modelos dinâmicos e segmentados, conforme propostos pelas 

abordagens do institucionalismo e do neo-institucionalismo econômico.  Em um terceiro 

momento busca-se articular essa discussão com a de redes sociais, por compreender que 

as relações de cooperação ou dominação que caracterizam determinado campo 
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institucional somente podem ser adequadamente compreendidas no contexto das redes 

sociais no interior das quais estes atores se inserem e transacionam.  

  Finalmente, buscou-se identificar as concepções predominantes da deficiência e 

da inclusão das pessoas com deficiência na literatura de gestão, discutindo os seus 

reflexos nas políticas e práticas organizacionais de gestão de pessoas. Para isso é feita 

uma breve discussão sobre o modelo de verificação de condições de trabalho para 

pessoas com deficiência, dotado pela Organização Internacional do Trabalho – OIT e o 

modelo de qualidade de vida no trabalho – QVT proposto por Walton, que tem sido 

empregado na literatura brasileira mais recente sobre o tema. 

 

DESENVOLVIMENTO NORMATIVO SOBRE AS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA NO BRASIL. 

 

Segundo Aranha (2001), o primeiro  registro de reconhecimento dos direitos e das 

necessidades das pessoas com deficiência por parte da comunidade internacional. Data 

de 1925 quando a Organização Internacional do Trabalho - OIT publicou um informe 

recomendando que “os Estados-membros tomassem iniciativas legais para amparar os 

mutilados da guerra”.  Em 1955 a OIT publicou a primeira recomendação sobre a 

adaptação e readaptação profissional de pessoas com deficiência.  

Em 1975 a Assembléia Geral das Nações Unidas publicou a resolução número 

3447, também conhecida como Declaração dos Direitos das Pessoas Portadoras de 

Deficiência, por intermédio da qual se buscava garantir direitos e garantias às pessoas 

com deficiência, em condições de igualdade diante dos demais indivíduos. 

Em 1983 a OIT publicou a recomendação número 168 e, no mesmo ano, uma 

Convenção, a de número 159, visando à igualdade dessa parcela da população na vida 

social e econômica. 

Estes direitos e garantias foram consagrados no Brasil, no artigo 3º, da constituição 

de 1988: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
III - erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e 
regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, 
e quaisquer outras formas de discriminação. 
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Segundo Fonseca (2000), “a Constituição de 1988 rompeu com o modelo 

assistencialista, até então operante. Nossa Nação, até aquele momento, não 

implementara qualquer arcabouço jurídico hábil a integrar a pessoa com deficiência”. ( 

2000, p.2 ). A Constituição de 1988, além dos princípios da igualdade e da dignidade da 

pessoa humana, trata diretamente das pessoas portadoras de deficiência, nos seguintes 

artigos: 

Especificamente o artigo 5º caput, dispõe que, o princípio da igualdade, em que 

“todos são iguais perante a lei”; por sua vez, a regra específica da isonomia, manifesta-se 

no artigo 7º, XXXI, [...] que “proíbe qualquer discriminação na admissão do trabalhador 

com deficiência”; assim como no Capítulo II, do Título VIII; todos referentes à Carta 

Magna de 1988.  

Da Ordem Social, na Seção destinada a Assistência Social, a Lei Maior garante o 

“direito à habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência”, no artigo  203 exposto 

da seguinte forma: 

 
Art. 203 – A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente da contribuição à seguridade social, e tem por objetivos. 
[...] IV – a habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a 
promoção de sua integração à vida comunitária; 
V – a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de 
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria 
manutenção, ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. 

 

 Ao traçar os princípios que devem fundar a educação no Brasil; o inciso III do 

artigo 208 da Constituição consta “obrigatoriedade de ensino especializado, com 

preferência na rede regular de ensino”; enquanto que no artigo 227§ 1º – O Estado 

promoverá programas de assistência integral à saúde da criança e do adolescente, 

admitida à participação de entidades não governamentais e obedecendo aos seguintes 

preceitos: [...] II – criação de programas de prevenção e atendimento especializado para 

os portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do 

adolescente portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a 

convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de 

preconceitos e obstáculos arquitetônicos;  

Logo em seguida, em 1989, a presidência da República sancionou a Lei nº. 7853 

de 24/10/89, por intermédio da qual se criou a Coordenadoria Nacional para Integração da 

Pessoa Portadora de Deficiência – CORDE e se dispôs sobre a Formação Profissional e 

do Trabalho para as pessoas com deficiência. A despeito do caráter moderno desta 
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legislação deve-se registrar que parte significativa da mesma somente foi regulamentada 

depois de uma década, em 1999, por intermédio do decreto número  298/99. 

 Imediatamente após a criação da CORDE, foi sancionado o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (Lei decreto nº. 3.298/99) por intermédio do qual se  assegurou ao 

adolescente com deficiência, “o trabalho Protegido” e o “direito a condições de 

capacitação para o exercício de atividade regular remunerada”.  

A primeira legislação com o objetivo de integrar a pessoa com deficiência no 

mercado de trabalho, estabelecendo reservas de vagas foi a lei complementar 8.213/91.  

Essa Lei fixa percentuais entre 2% (dois por cento) e 5% (cinco por cento) dos cargos da 

iniciativa privada com mais de 100 trabalhadores, para beneficiários da previdência social 

reabilitados, ou pessoas com deficiência. 

 

Art. 93: (...) 
Até 200 trabalhadores - 2%; 
de 201 a 500 - 3%; 
de 501 a 1000 - 4%; 
1001 em diante-5%, sendo que a dispensa do trabalhador reabilitado ou de 
deficiente habilitado, no contrato por prazo determinado de mais de 90 dias, e a 
imotivada, no contrato por prazo indeterminado, só poderão ocorrer após a 
contratação de substituto de condição semelhante. (Lei nº8. 213/91) 

 

 

Esta lei obteve ampla regulamentação no Decreto 3.298/99, prevendo a forma de 

contratação da pessoa portadora de deficiência e demais mecanismos afetos às 

necessidades de apoios especiais de cada deficiência. Além disso, delegou ao Auditor 

Fiscal do Ministério do Trabalho, a atribuição de fiscalizar as empresas no cumprimento 

dos percentuais de cotas. Aquelas que não as cumprem são multadas e denunciadas ao 

Ministério Público do Trabalho. 

Além das cotas para pessoas com deficiências, a lei 8.213/91, estabeleceu 

juridicamente o princípio de normalização que sustenta filosoficamente o movimento de 

desinstitucionalização e do não assistencialismo.   

Já em 1993, o Decreto nº. 914, de 06 de setembro, instituiu-se a Política Nacional 

para a Integração da Pessoa com Deficiência, que estabeleceu: “proporcionar a pessoa 

com deficiência, qualificação profissional e incorporação ao mercado de Trabalho” 

(capítulo III, art. VIII). Observa-se que a Educação e o trabalho foram sistematicamente se 

associando na determinação normativa em atenção às pessoas com deficiência no país. 
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Em 1994, a CORDE, em seu documento “Subsídios para Planos de Ação dos 

Governos Federal e Estadual na Área de Atenção a Pessoa com Deficiência” 

recomendou: 
A criação, no Ministério do Trabalho, de Núcleos para implementação de 
Programas de Formação Profissional e de Inserção da pessoa com deficiência no 
mercado de trabalho. Propôs, também, a garantia de acesso ao ensino pré-
escolar, de 1º, 2º. e 3º. Graus e profissionalizante, no sistema regular e centros de 
educação especial, reconhecendo o princípio de igualdade de oportunidades 
educativas e o incentivo de ações que fomentem o trabalho apoiado voltado para 
a preparação profissional da pessoa com deficiência. (1994) 
 

Entretanto, foi somente com a regulamentação da Lei nº. 7.853/89, pelo decreto nº. 

3.298/99, que se caracterizaram, no ordenamento jurídico, os princípios, de não 

discriminação e igualdade, adotados na atual Carta Magna. O referido decreto consolidou 

as normas de proteção já contempladas na mencionada lei ao dispor sobre a Política 

Nacional para a Integração da Pessoa Com Deficiência, trazendo uma classificação legal 

das deficiências.    

 Formas de Contratações das pessoas com deficiência 
 

De acordo com as disposições do art. 35 do Decreto 3298/99, a inserção da 

pessoa portadora de deficiência no mercado de trabalho se dará mediante três diferentes 

modalidades: sob a forma de inserção competitiva, inserção seletiva e inserção por conta 

própria. 

 Na inserção competitiva, o contrato de trabalho é regulado pelas normas 
trabalhistas e previdenciárias, concorrendo à pessoa com deficiência em 
condições de igualdade com os demais trabalhadores, inclusive quanto à 
deficiência exigida para a pretensão do serviço. Nesta modalidade, a colocação no 
emprego independe da adoção de procedimentos especiais para sua 
concretização embora não exclua a possibilidade de utilização de apoio especial, 
art.35, II. Já na inserção seletiva, a contratação de pessoa com deficiência 
dependerá, para se viabilizar, da utilização de procedimentos e apoio especiais, 
não obstante também devam ser observadas as exigências da legislação 
trabalhista e previdenciária art.35, II. (2000, p.41).  

 

Conforme o mesmo Decreto, temos de forma distinta os procedimentos especiais e 

os apoios especiais: 

 
Quanto aos procedimentos especiais são os meios utilizados para a contratação 
de pessoa que, devido ao seu grau de deficiência, transitória ou permanente, exija 
condições especiais, tais como jornada variável, horário flexível, proporcionalidade 
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de salário, ambiente de trabalho adequado às suas especificidades, entre outros 
(art. 35, § 2º, do Decreto nº 3.298/99).  
E no que tange aos apoios especiais, a orientação, a supervisão e as ajudas 
técnicas entre outros elementos que auxiliem ou permitam compensar uma ou 
mais limitações funcionais motoras, sensoriais ou mentais da pessoa portadora de 
deficiência, de modo a superar as barreiras da mobilidade e da comunicação, 
possibilitando a plena utilização de suas capacidades em condições de 
normalidade (art. 35, § 2º, do Decreto nº 3.298/99.) 

 

A Fiscalização do Cumprimento da Lei 
 

 Conforme decreto 3.298/99, “aos auditores fiscais do trabalho cabe a fiscalização 

das empresas no que se refere ao cumprimento da legislação referente ao trabalho das 

pessoas portadoras de deficiência” (art. 36, § 5º, do Decreto nº. 3.298/99). Conforme o 

MPT, no caso de descumprimento pode ser lavrado auto de infração com a conseqüente 

imposição de multa administrativa. Igualmente é possível o encaminhamento de relatório 

ao Ministério Público do Trabalho para as medidas legais cabíveis (art. 10, § 5º, c/c art. 15 

da Instrução Normativa nº. 20/01). 

A multa está  prevista no art. 133 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 

calculada na seguinte proporção, conforme estabelece a Portaria nº1. 199, de 28 de 

outubro de 2003: 
Art. 133: (...) 
I – para empresas com 100 a 200 trabalhadores, multiplicar-se-á o número de 
trabalhadores portadores de deficiência ou beneficiários reabilitados que deixaram 
de ser contratados pelo valor mínimo legal, acrescido de zero a vinte por cento; 
II – para empresas com duzentos e um a quinhentos trabalhadores, multiplicar-se-
á o número de trabalhadores portadores de deficiência ou beneficiários 
reabilitados que deixaram de ser contratados pelo valor mínimo legal, acrescido de 
vinte a trinta por cento; 
III – para empresas com quinhentos e um a mil trabalhadores, multiplicar-se-á o 
número de trabalhadores portadores de deficiência ou beneficiários reabilitados 
que deixaram de ser contratados pelo valor mínimo legal, acrescido de trinta a 
quarenta por cento; 
IV – para empresas com mais de mil trabalhadores, multiplicar-se-á o número de 
trabalhadores portadores de deficiência ou beneficiários reabilitados que deixaram 
de ser contratados pelo valor mínimo legal, acrescido de quarenta a cinqüenta por 
cento. 
§ 1º O valor mínimo legal a que se referem os incisos I a IV deste artigo é o 
previsto no art. 133 da Lei nº. 8.213, de 1991. 
§ 2º O valor resultante da aplicação dos parâmetros previstos neste artigo não 
poderá ultrapassar o máximo estabelecido no art. 133 da Lei nº. 8.213, de 1991. 

 

 Por infração ao art. 93 da Lei nº. 8.213/91, conforme estabelece seu art.10, V, as 

multas são estipuladas da seguinte forma:  

 



 20

I – De R$ 1.156, 83 a 1.388,19 para empresas de 100 a 200 trabalhadores; 
II – De R$ 1.388,19 a R$ 1.503,87 para empresas de 201 a 500 trabalhadores; 
III – De R$ 1.503,87 a R$ 1.619,56 para empresas de 501 a 1.000 trabalhadores; 
IV – De R$ 1.619,56 a R$ 1.735,24 para empresas com mais 1.000 trabalhadores. 
O valor máximo não poderá ultrapassar R$ 115.683,40.  

 

Supondo ser uma empresa com 1.010 trabalhadores, que deveria ter 51 

trabalhadores com deficiência e tem apenas oito nessa condição. 

Nesse caso, multiplicam-se 43 (o número de trabalhadores com deficiência que 

deixou de ser contratado) pelo valor previsto para as empresas com mais de 1.000 

trabalhadores.  

O MERCADO DE TRABALHO E A INSERÇÃO DAS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA NA PÉRSPECTIVA DA GESTÃO 
  

As abordagens econômicas do conceito de mercado de trabalho: do mercado 
único ao mercado segmentado 
 

A abordagem econômica liberal clássica pressupõe que o mercado de trabalho seja 

estacionário e único, regido por leis econômicas aplicáveis a transações realizadas pelos 

agentes, que envolvam qualquer tipo de mercadoria, seja ela um bem ou um serviço.  

Nesta perspectiva, o trabalho é uma mercadoria transacionada no mercado de trocas, os 

trabalhadores são os vendedores e os empregadores são os compradores.   

 De acordo com Adam Smith (1988:25), o auto-interesse é a motivação básica 

destes agentes no mercado de trocas. O auto-interesse de todos os agentes se articula 

em um sistema que gera o bem estar comum e se manifesta em todas as situações nas 

quais estes buscam satisfazer suas necessidades no mercado de trocas. Da interação 

entre agentes auto-interessados, surge o auto-ajuste do mercado.  

 De acordo com essa premissa, os preços e os benefícios que se pode obter  

operando no mercado de trocas não podem ser determinados pelos agentes. Ou seja, os 

trabalhadores e os empregadores não podem definir o preço da mercadoria que 

transacionam: o trabalho. Preços e benefícios são determinados por forças estruturais 

além do alcance dos atores. Cabe a estes agir racionalmente, sempre comprando e 

vendendo na condição mais vantajosa, que é aquela que mais se aproxima do preço 

justo.  
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Posteriormente, a teoria keynesiana, sobre a qual se assenta o conceito de 

“welfare state” estabelece que não apenas o mercado é incapaz de auto-regulação, como 

precisa ser coordenado por um terceiro. A intervenção deste terceiro, o governo, deve 

garantir a regulação do mercado de forma a promover a justa distribuição da riqueza, 

minimizar as crises sociais, sustentar a estabilidade política e econômica, bem como a 

promoção das condições de crescimento da economia e ampliação do capitalismo 

(FUSFELD, 2004).   

Ao longo do século XX a  discussão sobre mercado de trabalho se tornou  mais 

complexa e exigiu  a articulação entre a análise econômica e análise sociologia, como a 

que é realizada pelo institucionalismo econômico. Nesta perspectiva não existe o 

mercado, mas os mercados, sendo que estes são instituições que se definem pela 

capacidade de produzir e operar regras sociais referentes a certas atividades econômicas 

localizadas no tempo e no espaço.  Em seu interior se confrontam atores sociais cujas 

reações não se ajustam a um modelo de comportamento econômico ideal e que somente 

são contidas por forças normativas definidas institucionalmente (RIOS, 2004, p.7). Disso 

resulta que o desempenho dos mercados de trabalho pode ser influenciado, nos seus 

aspectos qualitativos e quantitativos, em função das práticas sociais instituídas pelo 

conjunto dos atores que o constituem e não apenas pela intervenção de um ator 

dominante, o governo. A capacidade transformativa deste atores se manifestaria 

particularmente na alteração das condições de emprego dos diversos grupos sociais e 

dos processos de trabalho.   

 Nesta perspectiva teórica, denominada segmentalista, a dinâmica do mercado de 

trabalho deve ser compreendida como resultante da interação entre os atores 

organizados e os não organizados, sendo que dessa interação resultam os tipos básicos 

(segmentos) de mercado de trabalho. Embora a nomenclatura varie, dependendo de cada 

autor, é possível identificar uma estrutura dual, na qual se integram uma esfera mais 

organizada e formal com uma esfera menos organizada, informal. As denominações mais 

comumente empregadas são: mercado de trabalho estruturado ou primário e mercado de 

trabalho não estruturado ou secundário (KERR, 1985); mercado de trabalho interno e 

mercado de trabalho externo (DOERINGER e PIORE, 1970); mercados primários ou 

independentes, primários subordinados ou secundários (GORDON, 1986).  

Doeringer e Piore(1970) definem o mercado interno como aquele referente ao  

âmbito da empresa e aos empregos formais  vinculados a cargos que exigem  elevada 
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utilização de habilidades intelectuais, que oferecem bom ambiente de trabalho, incentivos 

salariais e benefícios sociais. Em contrapartida o mercado externo é o constituído pelos 

cargos que exigem habilidades manuais e que se caracterizam pela informalidade, más 

condições de trabalho e baixos salários.  Conduzida ao seu limite, a abordagem 

segmentalista propõe que existem tantos mercados de trabalho quanto sejam os 

empresários dispostos a contratar (GORDON, 1958 citado por RIOS, 2004). 

De acordo com a teoria organizacional institucionalista a sociedade deve ser 

compreendida como uma rede, como um tecido de instituições, organizações, 

estabelecimentos, agentes e práticas. Nesta perspectiva, que é relacional, as instituições, 

a estrutura social e as características dos indivíduos e grupos são cristalizações dos 

movimentos resultantes da dinâmica entre as entidades participantes das redes de 

relações. Isso acarreta que o objeto de estudo das ciências sociais não é constituído 

pelas características, ou atributos do fenômeno, mas pelo conjunto das relações, vínculos 

e trocas entre as entidades (WHITE, 1992; TILLY, 1992 apud MARQUES, 2000: p.34).    

 Segundo SANTOS (2003: p.91) as redes sociais possuem fins definidos pelas 

comunidades das quais se originam e por grupos mais amplos da sociedade. Os motivos 

que levam cada elo a participar da rede também são distintos, o que leva cada um deles a 

atribuir diferentes sentidos e papéis à rede social. Para atingi-los mobilizam recursos 

gerados pelo tecido social dessas mesmas comunidades e da sociedade.    

 O conceito de rede social como uma forma de provimento de serviços sustentada 

por motivações econômicas e não econômicas está fundada no pressuposto de que o 

propósito econômico dos atores é acompanhado de um propósito não econômico 

equivalente, como sociabilidade, aprovação social, poder e, ou status. Isso acarreta que a 

ação econômica é socialmente situada, e não pode ser explicada apenas por motivos 

individuais (GRANOVETTER, 1992, p.3-11). Ela é embebida nas redes de relações 

pessoais, mais do que conduzida por atores atomizados. Dessa forma, as instituições 

econômicas, como todas as demais instituições são socialmente construídas (BERGER e 

LUCKMAN, 1985). 

 Segundo Granovetter (1995), as pessoas buscam trabalho utilizando três 

mecanismos distintos: meios formais (propagandas, as agências de emprego públicas e 

confidenciais, concursos e seleções patrocinadas por universidades ou por associações 

profissionais), contatos pessoais e contato direto com a organização. Os mecanismos 

formais explicam a menor parte das colocações, enquanto a maioria dos empregos é 
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conseguida por intermédio das redes sociais constituídas por parentes, amigos e, ou 

colegas. Isto acarreta que a maior parte dos potenciais candidatos a uma vaga no 

mercado de trabalho sequer ficam sabendo de sua existência (GRANOVETTER, 1995). 

Além disso, a escolha de um trabalhador pelas empresas contratantes, nem sempre é 

realizada priorizando a escolha do mais apto e com melhores qualificações. As empresas 

e as pessoas avaliam a oportunidade e consideraram os benefícios (remuneração, 

carreira, confiança) que resultariam da contratação.  

 Como resultado do funcionamento destes mecanismos sociais a maior parte dos 

indivíduos não se baseia exclusivamente no sentido econômico formal para tomar suas 

decisões de contratar ou de assinar um contrato de trabalho.  Ou seja, para conseguir 

emprego ou conseguir um empregado, utilizam-se mais os contatos pessoais do que os 

mecanismos formais e impessoais (jornais, agências de emprego, etc.). 

 

As concepções sobre deficiência no mundo do trabalho, organização do trabalho e 

qualidade de vida do trabalhador com deficiência.  

 

De acordo com dados da Organização Internacional do trabalho - OIT (2007, p.48) 

cerca de dez por cento (10%) das pessoas do mundo possui algum tipo de deficiência. 

Isto representa cerca de seiscentos e cinqüenta milhões (650.000.000) de pessoas, das 

quais quatrocentos e cinqüenta milhões (450.000.000) estão em idade produtiva. Destas, 

pouco menos da metade nascem com a deficiência, enquanto “la mayoría la adquiere 

después de los 16 años, y principalmente durante su vida laboral. “La inmensa mayoría de 

este colectivo, es decir, el 80 por ciento, vive en los países en desarrollo (CONFERENCIA 

INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 2007, p.48)”. 

  Enquanto membros de um grupo social portador de uma característica que o 

distingue dos demais grupos sociais que podem ser identificados no mercado de trabalho, 

as pessoas com deficiência têm sido vitimas de discriminação direta e indireta o que 

acarreta que, na comparação com os demais grupos sociais, a sua taxa de desemprego 

seja relativamente mais alta.  

 A discriminação direta se manifesta na decisão de não contratar pessoas com 

deficiência sem qualquer outra justificativa que não seja a própria deficiência, enquanto a 

discriminação indireta se manifesta na aplicação de normas e regras universais que 

impõem restrições e limitações aparentemente neutras a todas as pessoas, sem 
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deficiência e com deficiência. Na prática, a aplicação de regras igualitárias, restringe ou 

limita o acesso das pessoas com deficiência, mais do que das pessoas sem deficiência. 

 Um exemplo entre outros está na inadequação dos serviços de transporte público 

e dos postos de trabalho às características físicas, sensoriais e mentais das pessoas 

com deficiência. A inadequação dos serviços de transporte público, em grande parte das 

vezes acarreta a limitação do direito de ir e vir das pessoas com deficiência, mas em 

muitos casos, representa o cerceamento deste direito e conseqüentemente o 

cerceamento do direito ao trabalho. Além disso, é possível afirmar que, em muitos dos 

casos em que as pessoas com deficiência conseguem se locomoverem até o local de 

trabalho, a sua produtividade é comprometida, não pela deficiência em si, mas, por 

exemplo, pela inadequação dos postos de trabalho cujas características ergonômicas 

não são adaptadas ao trabalhador com deficiência. Desta maneira, elementos de 

políticas públicas, como as políticas de transporte público; além de políticas e práticas 

organizacionais adotadas para recrutar, selecionar e manter pessoal nas empresas; bem 

como para organizar e gerir o trabalho pode expressar formas de discriminação indireta 

contra as pessoas com deficiência.   

 Como resultado do conjunto de restrições e limitações diretas e indiretas impostas 

às pessoas com deficiência, no ano de 2004, quarenta por cento (40%) das pessoas com 

deficiência, em idade produtiva, na União Européia tinham emprego, comparado com, 

aproximadamente, sessenta e quatro por cento (64,2%) das pessoas sem deficiência.  

Além dos preconceitos de natureza física contra as pessoas com deficiência, também é 

possível afirmar que ocorre a combinação de outras discriminações como menores taxas 

de emprego, menores salários e discriminação por gênero. Este fenômeno pode ser 

identificado no fato que entre as pessoas com deficiência, os homens têm o dobro da 

probabilidade das mulheres de obter um emprego.  

 
En  el Brasil las tasas de actividad de las mujeres con discapacidad son inferiores a 
las de los hombres em esa misma condición, y la diferencia de actividad entre 
mujeres y hombres es mayor que la que se da entre las personas discapacitadas y 
las no discapacitadas. Por lo general, las personas con discapacidad que han 
obtenido empleo tienen ingresos inferiores a los de los trabajadores no 
discapacitados, y si bien la brecha salarial es en buena medida imputable al bajo 
nivel educativo, la discriminación es un factor que tamben influye. Igualmente 
importante es la disparidad salarial entre hombres y mujeres discapacitados. 
(BERCOVICH, 2001)  

 
 Além da hierarquização dos trabalhadores com deficiência por gênero, também é 

possível constatar a hierarquização por grupo de deficiência, sendo que a deficiência 
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mental é a característica individual que mais dificulta a obtenção de um novo emprego. 

Como resultado, em países como a Inglaterra, apenas vinte e cinco por cento (25%) das 

pessoas com deficiência mental estão empregadas. Na Suíça, quarenta por cento (40%) 

de todas as solicitações de benefício social por invalidez têm como causa uma 

deficiência mental. 

 Quando a discriminação é percebida como inerente ao ordenamento social do 

mercado de trabalho, às estruturas institucionais e aos mecanismos jurídicos que nele 

estão institucionalizados é possível identificar a discriminação na sua forma estrutural.  A 

discriminação estrutural implica na persistência de mecanismos de discriminação direta e 

indireta de acesso e permanência no mercado de trabalho dirigida contra as pessoas com 

deficiência por intermédio dos quais se mantêm um circulo vicioso em que a pobreza 

engendra deficiência, discriminação e exclusão; e a deficiência assim produzida engendra 

mais pobreza, mais discriminação e mais exclusão. 

 Freitas (2007, p.60) identifica seis (06) matrizes de interpretação sobre a 

deficiência: subsistência/sobrevivência; sociedade ideal e função instrumental da pessoa; 

espiritual; normalidade; inclusão social e técnica. 

 A matriz de subsistência/sobrevivência visa garantir a sobrevivência do grupo pela 

exclusão, o que inclui a eliminação física das pessoas com deficiência, doentes e velhos. 

Embora sua origem seja ancestral e remonte aos primeiros grupamentos humanos, ela 

tem sido reeditada e reconstruída pela maioria das concepções que se seguem. 

 A concepção de sociedade ideal remonta às primeiras utopias ocidentais como, por 

exemplo, “A República” em que Platão propõe, por um lado, que o estado forme cidadãos 

saudáveis, fortes e corajosos e que por outro lado exclua os inválidos, a estes “não serão 

dados cuidados: serão simplesmente abandonados”. Basicamente, trata-se da mesma 

recomendação da matriz da sobrevivência: a eliminação da pessoa com deficiência. 
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Tabela 1 – Principais Concepções de Deficiência 
 

Matriz de interpretação 
predominante  

Ação social decorrente Possibilidade de inserção da 
pessoa com deficiência  

Subsistência/sobrevivência  Ações de exclusão ou inclusão 
social da pessoa com 
deficiência com vistas a 
propiciar a manutenção da 
sociedade 

Integração mediante 
comprovação de contribuição 
social efetiva, através do 
trabalho. 

Sociedade ideal e função 
instrumental da pessoa 

Exclusão social Ausência de possibilidade de 
integração  

Espiritual  Segregação/ caridade  Segregação em instituições de 
caridade separadas da 
sociedade ou exposição 
pública 

Normalidade  Segregação /integração  Segregação em instituições 
hospitalares, psiquiátricas, e 
em áreas de trabalho 
especificas ou inserção das 
pessoas com deficiências 
mediante sua retificação e 
adequação social. 

Inclusão social Inclusão das pessoas com 
deficiência nos diversos 
espaços sociais. 

Inclusão das pessoas com 
deficiências a partir das 
modificações dos espaços 
sociais visando à 
acessibilidade universal.  

Técnica  Gestão da diversidade como 
recurso a ser administrado nas 
organizações de trabalho 

Inclusão no trabalho das 
pessoas com deficiências e 
gestão do trabalho dessas 
pessoas como um recurso 
direto das organizações. 

Fonte: Freitas(2007, pg. 60) 

 

 Um dos fatores que mais se transforma na transição da concepção fundada na 

necessidade de sobreviver e subsistir para a concepção de sociedade ideal é a 

justificativa apresentada para a exclusão. Enquanto no primeiro caso o descarte da 

pessoa com deficiência, do doente e do velho visa garantir a subsistência ou e, a 

sobrevivência do grupo, no segundo caso trata-se da busca de ajustamento a padrões 

ideais étnicos, estéticos, físicos e, ou mentais. Ideais que, ao longo do século XX, 
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legitimaram propostas e ações de eutanásia, de eugenia e, ou de “limpeza étnica” 

empreendida por vários povos, como por exemplo, na Bósnia, na década de 1990, ou na 

Alemanha nazista durante a segunda grande guerra. Em todos os casos, os argumentos 

trabalhadores variavam entre a compaixão, a economia e a purificação racial. Em muitos 

casos se evocava a ciência para justificar tais concepções, o que incluía a teoria 

evolucionista de Darwin, a teoria da hereditariedade de Mendel e a Eugenia de Galton.

  

 Se as matrizes de subsistência/sobrevivência e de sociedade ideal são dominadas 

por aspectos laicos, a concepção espiritual de deficiência é moldada por considerações 

de natureza religiosa judaico-cristã.  Neste contexto, destacam-se as referências à 

deficiência como um castigo divino imposto ao pecador e, ou como possessão diabólica, 

que são concepções características do velho testamento; ou ainda da deficiência como 

instrumento para a manifestação da graça divina e como um chamado aos demais 

homens para que pratiquem a caridade, sendo que esta é uma concepção característica 

do novo testamento. Como resultado, aos possuídos pelo mal se reserva o exorcismo, 

aos pecadores resta o castigo divino. Por outro lado, aqueles que são instrumentos de 

Deus contam com a divina providência e com a caridade dos homens bons.   

 A concepção de deficiência como anormalidade, em oposição à normalidade das 

pessoas que não possuem deficiência é um produto da modernidade que entende 

anormalidade e a deficiência como desvio da norma. Aos desviantes, a modernidade 

reservou a reeducação ou o isolamento nos conventos, prisões e hospitais. Esta 

concepção se manifesta nas práticas educacionais e profissionais em que as pessoas 

com deficiência são segregadas das demais pessoas em práticas e espaços protegidos.     

Segundo Freitas (2007, p.55) “nesta matriz de interpretação podem ser contempladas as 

práticas de inserção de pessoas com deficiência nas empresas que utilizam a deficiência 

como critério de alocação nas funções, e não o potencial delas para o trabalho”.  

 A quinta matriz, a de inclusão das pessoas com deficiência, é fruto do século XX. 

Suas raízes podem ser encontradas em dois movimentos distintos. O primeiro deles é a 

discussão feita nos EUA. Sobre os direitos civis e a vida independente para as pessoas 

com deficiência. O segundo é a construção do entendimento, basicamente europeu, que o 

estado deve garantir a universalização dos direitos de cidadania, o que inclui o direito ao 

trabalho para as pessoas com deficiência. Direito que se garante através de políticas 

públicas, como por exemplo, as políticas de cotas. 
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 Segundo Freitas (2007, p.57)  
 
Configura-se, então, um novo modelo de interpretação das deficiências, o qual 
perde seu caráter de atributo individual e passa a ser um fenômeno contingencial 
que remodela as ações sociais, procurando ajustar o ambiente também à natureza 
das pessoas com deficiências. O pressuposto é que a pessoa com deficiência deve 
ser incluída na sociedade e no trabalho tendo por parâmetro as usas 
potencialidades e que as organizações e a sociedade precisam se ajustar para 
garantir a plena participação destas pessoas.      

  

 Por fim a matriz técnica propõe o deslocamento da questão da integração das 

pessoas com deficiência da esfera social para a esfera da técnica de gestão.  No 

deslocamento de campo analítico a concepção de deficiência é empobrecida pela perda 

de parte das relações com as idéias de coletivo e de cidadania que a perpassam na 

concepção de inclusão.  Passa a ser denominada como “gestão da diversidade da força 

de trabalho” e é compreendida pela gestão em duas perspectivas fundamentais: como 

fonte de vantagem competitiva para as organizações e como instrumento potencializador 

da coesão dos trabalhadores. Nos dois casos, a capacidade de gerir com competência a 

diversidade da força de trabalho pode se constituir em um ativo da organização.  

 Segundo Aranha, Zambaldi e Francisco (2006) citados por Vergara e Irigaray 

(2007, p.2) dentre os seus muitos impactos positivos nas organizações é possível 

identificar: (a) enriquecimento dos processos de troca de informações sobre experiências, 

valores, atitudes, bem como a apreensão de novas abordagens sobre a vida social; (b) 

estímulo a criatividade e a flexibilidade, à inovação e à mudança; (c) melhoria nos 

processos decisórios. Por outro lado, é possível identificar fatores negativos como: (a) 

redução de integração e dos contatos sociais entre colegas de trabalho; (b) 

enfraquecimento dos laços de lealdade com os colegas de trabalho e com a organização 

em si; (c) conflitos e problemas de comunicação. 

 A despeito da possibilidade de auferir ganhos com a gestão da diversidade e 

especificamente com a contratação de pessoas com deficiência, não existe consenso 

entre os pesquisadores de que a gestão da diversidade possa trazer qualquer tipo de 

vantagem competitiva para o negócio.  

  A gestão da diversidade da força de trabalho tem sido tratada de forma diversa 

pelas organizações. Embora algumas adotem políticas e práticas de gestão de pessoas 

claramente identificadas com a concepção técnica, é possível identificar que as demais 

concepções também estão presentes no cotidiano de trabalho de muitas empresas.    

Além disto, percebe-se que nem todas as questões associadas à diversificação da força 



 29

de trabalho tem evoluído da mesma forma. Enquanto, por exemplo, a participação 

feminina nos quadros gerenciais das 500 maiores empresas brasileiras saltou de 18% em 

para 31 %%; a participação de negros nos quadros gerenciais das 500 maiores empresas 

brasileiras saltou de 1,8% em 2003 para 3,4% em 2005 enquanto a participação de 

pessoas com deficiência saltou de 3,5% em 2003 para 13,6% em 2005 (PEREIRA e 

HANASHIRO, 2007). 

 

 Especificamente no que se refere à contratação, manutenção e desenvolvimento 

de trabalhadores com deficiência identificam-se três posições básicas das empresas: 

hesitantes, que é a maioria, caracterizados mais pelas dúvidas que possuem sobre o 

tema do que pelas suas convicções; os partidários do tratamento igualitário de pessoas 

com deficiência e sem deficiência e os adeptos da inserção das pessoas com deficiência. 

Os dados indicam que a inserção das pessoas com deficiência tem ocorrido de forma não 

estruturada, ou seja, 

 

 
As empresas têm priorizado as modificações que visam à acessibilidade – 
realizadas mais rapidamente e que dão maior visibilidade, ao passo que a definição 
de políticas internas, o estabelecimento de procedimentos, o aumento da 
consciência dos gestores e as discussões mais amplas das formas de ver as 
possibilidades de trabalho das pessoas com deficiência têm sido postergados, 
sendo implementados sempre que surge uma necessidade, isto é, em caráter 
reativo (FREITAS e MARQUES, 2007, p.13.14).   
 
 
 

 Além das limitações e restrições impostas pela discriminação, existe carência de 

estudos sobre deficiência e trabalho, sobre as necessidades do trabalhador com 

deficiência e sobre métodos e técnicos para incorporá-los à força de trabalho, tanto no 

que se refere à organização quanto à gestão do trabalho. Um dos modelos que permite 

não apenas avaliar, mas também projetar políticas e práticas de gestão e organização do 

trabalho para o trabalhador com deficiência é o roteiro da Agência Européia para a 

Segurança e Saúde dos Trabalhadores com Deficiência (2005).   
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Tabela 2 – Medidas a considerar na verificação do local de trabalho para pessoas 
com deficiência 
 

 

 

         (continuação) 
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Fonte: Agência Européia para a Segurança e Saúde no Trabalho (2005) citado por Freitas (2007.p.78 e 79)  

 

 

As variáveis analisadas por intermédio deste roteiro de verificação são: adequação 

do ambiente de trabalho, sinalização, comunicação, organização do trabalho e tarefas, 
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horário de trabalho, formação e supervisão, promoção e transferência, procedimentos de 

emergência, consultas aos trabalhadores e formação em questões de igualdade. 

Enquanto a organização do trabalho se refere à atribuição de tarefas para os 

trabalhadores com deficiência, as demais esferas se referem às políticas e práticas de 

gestão do trabalhador. Busca-se a adequação dos horários de trabalho, o treinamento e 

desenvolvimento, o aperfeiçoamento da supervisão, a justiça nas regras de transferência 

e promoção, a definição de regras de emergência especificas para os trabalhadores com 

deficiência, bem como a realização de consultas e a formação para chefias e colegas 

envolvidos com os trabalhadores com deficiência. 

  

Além do roteiro elaborado pela Agência Européia para a Segurança e Saúde no 

Trabalho, é possível associar a discussão sobre as condições de trabalho das pessoas 

com deficiência com a discussão sobre qualidade de vida no trabalho, sendo que um dos 

primeiros trabalhos sobre o tema, conduzido por Walton (1972), considerava condições de 

trabalho de pessoas com deficiência. Em vista disso,  o modelo de Walton tem sido 

utilizado nos estudos sobre organização e gestão do trabalho para pessoas com 

deficiências. 

 

 O modelo proposto por Walton inclui oito critérios para diagnosticar a qualidade de 

vida no trabalho: percepção do empregado que a compensação pelo trabalho é justa e 

adequada; condições adequadas de saúde e de segurança no trabalho;  oportunidade 

imediata para utilização e desenvolvimento da capacidade humana; oportunidade futura 

para crescimento contínuo e segurança; integração social na organização do trabalho; 

constitucionalismo; o trabalho e o espaço total da vida e a relevância social da vida no 

trabalho. Uma das críticas que se faz a este modelo é que a ênfase está colocada sobre 

variáveis extrínsecas ao trabalho em si, e que neste sentido são mais adequadas para 

avaliar o conjunto das políticas e práticas de gestão do trabalho do que as de organização 

do trabalho. 

   

Posteriormente Hackmam e Oldham (1975) enfatizam a organização do trabalho e 

propõem que as dimensões da tarefa podem criar estados psicológicos críticos. Neste 

modelo, três estados psicológicos críticos determinam a motivação e a satisfação de uma 

pessoa no trabalho: significância percebida para o trabalho, responsabilidade percebida 
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pelo trabalhador com relação ao seu trabalho e conhecimento dos resultados do trabalho, 

pelo trabalhador. 

 Um modelo que incorpora, integra e enriquece estas duas vertentes de estudo 

sobre a qualidade de vida no trabalho é o de Westley (1979).  Segundo o autor, os 

esforços para melhorar ou humanizar as condições às quais são submetidos os 

trabalhadores devem ser dirigidos para a solução de um ou mais dos quatro problemas 

que eles enfrentam: insegurança, alienação, anomia e injustiça. Afirma que cada um dos 

problemas tem sido gerado pela natureza das organizações de trabalho na sociedade 

industrial e que os programas de Qualidade de Vida no Trabalho lidam apenas com a 

insegurança e a injustiça. Afirma que estes programas não lidam com a alienação e a 

anomia. 

 

    O modelo de Westley (1979) estabelece quatro indicadores fundamentais da 

qualidade de vida nas organizações: os indicadores econômicos, políticos, psicológicos e 

sociológicos. Cada esfera é responsável pela eclosão de um problema específico. Esses 

problemas, quando latentes, podem ser reconhecidos pela manifestação de um quadro 

sintomático específico. Injustiça e insegurança são problemas que tem conseqüências 

claramente delimitadas pela psicologia social. Anomia e alienação, no entanto são 

conceitos que se encontram na fronteira entre a psicologia social e a sociologia. 

 

Segundo Westley (1979) tem havido uma substituição nas expectativas de trabalho 

baseadas no poder normativo e envolvimento moral pelo poder remunerativo e 

envolvimento calculável. A sociedade industrial tem se tornado de uma racionalidade 

funcional dominada pela lógica e eixo remunerável e calculável.  Esta mudança tem 

provocado a destruição dos sistemas sócio-culturais com suas bases morais de ação. A 

moral surge irracional e tem sido corroída pela racionalidade técnica. As pessoas não 

agem porque devem fazê-lo, mas por que são pagas para fazê-lo. O calculismo substitui 

as razões morais. O trabalho perde o significado e torna-se anômico. As pessoas não 

entendem porque estão trabalhando. 
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Tabela 3 - Indicadores da Qualidade de Vida nas Organizações 
 
Natureza do 
Problema 

Problema de 
Trabalho 

Responsável  
pela solução 

Indicadores Medidas 
propostas 

Econômica Injustiça Sindicatos Insatisfação; 
Greves; 
Sabotagem. 

Cooperação; 
Divisão de 
lucros; 
Acordos de 
produtividade. 

Política Insegurança Partidos Insatisfação;  
Greves. 

Autogerência 
pelo 
trabalhador; 
Conselho de 
trabalhadores. 

Psicológica Alienação Agentes de 
Mudança 

Desinteresse; 
Absenteísmo; 
Turnover. 
 

Enriqueciment
o  de tarefas. 

Sociológica Anomia Grupos de 
autodesenvol-
vimento 

Ausência de 
significado do 
trabalho; 
Absenteísmo; 
Turnover. 
 

Grupos de 
trabalho 
estruturados 
de forma 
sócio-técnica. 

Fonte: WESTLEY, 1979, p. 122 

 

 Westley indica que é importante recuperar os conceitos de Herzberg e outros 

(1959) frisaram ser a insatisfação uma resposta à privação de segurança e injustiça, 

enquanto o absenteísmo reflete falta de comprometimento, uma retirada psicológica de 

investimento, ou nos termos de Etzioni: Insatisfação reflete remuneração inadequada, 

enquanto a alienação reflete um sentimento de que o trabalho é pessoalmente  

prejudicial.  Já a anomia reflete uma falta de envolvimento moral. 

   

Neste modelo, cada problema do trabalho possui uma natureza econômica, 

psicológica, política e sociológica que pode ser claramente delimitada a partir dos seus 

sintomas. O indicador econômico é representado pela eqüidade salarial e o tratamento 

recebido. Nele se investiga: - Eqüidade salarial, remuneração adequada, benefícios, 

condições do local de trabalho, carga horária e interferência do ambiente externo. 

  

O indicador político é representado pelo conceito de segurança do emprego, o 

direito a trabalhar e não ser discriminatoriamente dispensado.  Nele se pesquisa: - 
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Segurança no emprego, atuação do sindicato, retroinformação / feedback, liberdade de 

expressão, valorização do cargo, relacionamento com a chefia e atuação dos agentes 

políticos. 

 

 O indicador psicológico é representado pelo conceito de auto-realização. Investiga-

se: - Auto-realização, o nível de desafio representado pelas responsabilidades do cargo, a 

possibilidade de desenvolvimento pessoal, a possibilidade de desenvolvimento 

profissional, a exigência de criatividade no trabalho, a possibilidade de auto-avaliação 

imediata, a variedade da tarefa e a identidade com a tarefa. 

 

 O indicador sociológico é representado pelo conceito de participação ativa em 

decisões diretamente relacionadas com o processo de trabalho, com a forma de executar 

as tarefas, com a distribuição de responsabilidade dentro da equipe. Investiga-se: 

participação nas decisões do próprio trabalho, o grau de autonomia, a natureza dos 

relacionamentos interpessoais, o grau de responsabilidade exigida e valor pessoal 

reconhecido. 
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CAPÍTULO II – METODOLOGIA 

 

Metodologia da Pesquisa. 
 

A pesquisa foi elaborada tendo como diretriz a abordagem das condições das 

pessoas com deficiência com relação ao seu ingresso ou não ao mercado de trabalho no 

município de Betim/MG. Considerando que o município de Betim está divido em oito 

regionais e possui 8314 estabelecimentos econômicos, sendo que, esses 

estabelecimentos estão divididos em 21 tipos de diferentes atividades, segundo dados 

fornecidos pela Prefeitura Municipal de Betim. As 21 atividades estão descrita na tabela 1. 

Assim sendo, estabelecemos os seguintes critérios para a elaboração da pesquisa 

qualitativo-quantitativa: 

Plano de Amostragem 

Uma vez decidido à realização da pesquisa selecionamos uma amostra da população 

para elaborar o plano de amostragem. O plano de amostragem consiste em definir as 

unidades amostrais, modo como à amostra será retirada (o tipo de amostragem), e o 

próprio tamanho da amostra. A Lei Federal nº. 8.213 de 24 de Julho de 1991 estabelece 

índices (percentagem) diferenciados para admissão de pessoas com deficiência por parte 

das empresas. Em seu Art. 93 a empresa com 100 ou mais trabalhadores está obrigada a 

preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com 

beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência habilitadas, na seguinte proporção: 

1. De 100 até 200 trabalhadores...........................................................   2% 

2. De 201 até 500 trabalhadores..............................................................3% 

3. De 501 até 1000 trabalhadores............................................................4% 

4. De 1.001 trabalhadores em diante. ......................................................5%. 
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Tabela 4 – Setor de Atividades do Município de Betim/MG  
 

Fonte: Prefeitura Municipal de Betim/ Pesquisa Perfil Empresas 20 

 Setor de Atividade 
Código                                                       Descrição 

Percentual da 
amostra 

Percentual Acumulado por 
atividade 

1 Saúde 2,0 2,0 

2  Limpeza, Higiene Pessoal 1,8 3,8 

3  Alojamento, Alimentação e Turismo 6,0 9,9 

4 Diversão Pública 0,4 10,3 

5 Ensino 3,0 13,3 

6 Reparação, manutenção, Conservação, Beneficiamento e Confecções de bens 13,5 26,8 

7 Composição, impressão, reprodução, imagem e som. 1,7 31,4 

8 Transportes  2,8 33,1 

9 Planejamento, organização, produção e acessória, consultoria e informática. 1,7 33,4 

10 Publicidade, propaganda e comunicação. 0,3 35,1 

11 Administração e intermediação 1,7 37,2 

12 Arrendamento e locação de bens móveis, direitos e máquinas 2,1 37,3 

13 Guarda, vigilância e Segurança 0,2 39,4 

14 Instituições financeiras e securitárias 2,1 40,9 

15 Engenharia de Serviços técnicos afins 1,5 41,4 

16 Decoração, paisagismo, e jardinagem. 0,5 43,6 

17 Comunitário, Sociais e de Utilidade Publica 2,2 44,1 

18 Profissionais Autônomos 0,4 44,3 

19 Extração, Cultura Vegetal e Criação de animais 0,3 49,9 

20 Indústria 5,6 100,0 

21 Comércio 50,1  
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Conforme se observa, embora a maior parte dos estabelecimentos econômicos que oferecem vagas 

no mercado de trabalho possua menos de 100 trabalhadores, a legislação vigente os exime da 

responsabilidade de contratar pessoas com deficiência. Considerando a relevância desta situação na 

avaliação do mercado de trabalho e da inserção de qualquer grupo social neste mercado, o desenho 

desta pesquisa abrange tanto o universo das empresas que legalmente estão obrigadas a contratar 

pessoas com deficiência, aquelas com mais de 100 trabalhadores, quanto o universo das empresas 

com menos de 100 trabalhadores.  

Em Betim, estão cadastrados no registro mobiliário 8.314 estabelecimentos 

econômicos, sendo que destes 8.221 possuem menos de 100 trabalhadores. Os 93 

estabelecimentos econômicos com mais de 100 trabalhadores totalizam cerca de 60.420 

trabalhadores, enquanto as empresas com menos de 100 trabalhadores empregam cerca 

de 58.351, totalizando um mercado de trabalho de 118.771 pessoas, conforme 

demonstrado nos gráficos 1 e 2 a seguir: 

 

Gráfico 1 – Estabelecimentos Econômicos Cadastrados  
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Fonte: Prefeitura de Betim 
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Gráfico 2 – Empregos gerados no município 
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Fonte: Prefeitura de Betim 

O desenho da pesquisa considera dois métodos de coleta de dados junto à 
população objeto da pesquisa, o método qualitativo e o método quantitativo. O método 
qualitativo foi selecionado para coleta de dados junto à população de empresas com mais 
de 100 trabalhadores, sendo que dos noventa e três (93) estabelecimentos que 
atualmente existem no município com esta característica, vinte e oito (28) participaram da 
pesquisa. Desta população, trinta e cinco (35) estabelecimentos se recusaram a participar 
da pesquisa e os demais não foram contemplados para participar do processo. 

Gráfico 3 – Amostra das empresas com mais de 100  trabalhadores 

93

28
35

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Empresas com
mais de 100
funcionários

Empresas com
mais de 100
funcionários -

Participaram da
Pesquisa

Empresas com
mais de 100

funcionários - Se
recusaram a
participar da

Pesquisa

Seqüência1

 

Fonte: Prefeitura de Betim 

O método quantitativo foi selecionado para coletar dados junto à população de 

estabelecimentos econômicos com menos de 100 trabalhadores. Da população total de 
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8.221 estabelecimentos, constituiu-se uma amostra Probabilística Sistemática. A 

amostragem probabilística também chamada de aleatória ou casual tem importância no 

fato de que apenas os resultados provenientes de uma amostra probabilística podem ser 

generalizados estatisticamente.  

Para a população da pesquisa, isto significa que podemos associar aos resultados 

de uma probabilidade de que os dados estejam corretos, ou seja, uma medida de 

confiabilidade das conclusões obtidas. Como foi possível obter uma listagem dos 

elementos da população (8314 empresas), concretizou-se assim, o acesso a todos os 

elementos. Considerando que a lista das empresas respondentes foi grande, utilizou-se a 

amostragem sistemática, que consistiu em retirar elementos da população a intervalos 

regulares, até compor o total da amostra.   

Observando-se o tamanho e a complexidade da população que constitui o universo 

da pesquisa e visando obter a maior representatividade da amostra optou-se por um 

processo que conjuga e articula dois níveis de estratificação.  

No primeiro nível de estratificação, mais amplo, definiu-se por considerar o 

universo da população, considerando a sua distribuição de acordo com a sua distribuição 

por regionais administrativas do município de Betim. Nesta etapa foi construído e 

calculado um índice de proporcionalidade da participação de cada um dos vinte e um 

setores de atividade no agregado da economia local, que corresponde a 0,13%.  

 Na segunda etapa, o índice foi aplicado a cada uma das regionais na delimitação 

do tamanho e composição da amostra. 

 

Estes cálculos foram realizados considerando um erro amostral de 3% sobre a 

população investigada. Este erro amostral determina uma amostra de hum mil, cento e 

onze (1.111) estabelecimentos. Como margem de segurança, foram investigados mais 

trinta e três (33) estabelecimentos, totalizando hum mil, cento e quarenta e quatro (1.144) 

estabelecimentos investigados, distribuídos conforme a seguinte freqüência demonstrada 

na tabela 5. 
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Tabela 5 - Freqüência por Regional 
 

Nome da 

Regional 

Freqüência Percentual Percentual 

Valido 

Percentual 

Acumulado 

Sede 456 39,9 39,9 39,9 
Norte 93 8,1 8,1 48,0 
Alterosas 172 15,0 15,0 63,0 
PTB 84 7,3 7,3 70,4 
Imbiruçu 123 10,8 10,8 81,1 
Teresópolis 166 14,5 14,5 95,6 
Citrolândia 27 2,4 2,4 98,0 
Vianópolis 23 2,0 2,0 100,0 
Total 1144 100,00 100,0  

Fonte: Pesquisa Perfil Empresas 2007. 

 

Definida a amostragem, a etapa seguinte consistiu da elaboração dos instrumentos de 

coleta de dados e do banco de dados utilizando o banco “Statistical Program of Social 

Science - S.P.S.S” em consonância com os seguintes recortes: Setor de atividade e 

Regional administrativa, conforme tabela 6. 
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Tabela 6: Setor de atividade e Regional administrativa. 
 

Setor de Atividade Sede Norte Alterosas PTB Imbiruçu Teresópolis Citrolândia Vianópolis Total 

Saúde 3,1% 0,0% 1,7% 2,4% 1,6% 1,2% 0,0% 0,0% 2,0% 

 Limpeza, Higiene Pessoal, e 

destreza física 

2,0% 2,2% 1,7% 1,2% 3,3% 1,2% 0,0% 0,0% 1,8% 

 Alojamento, Alimentação e Turismo 6,6% 4,3% 8,7% 2,4% 5,7% 3,0% 14,8% 8,7% 6,0% 

Diversão Pública 0,4% 1,1% 0,0% 0,0% 0,8% 0,6% 0% 0% 0,4% 

Ensino 3,7% 2,2% 4,1% 0,0% 3,3% 1,8% 3,7% 0% 3,0% 

Reparação, manutenção, 

Conservação, Beneficiamento e 

Confecções de bens 

12,9% 9,7% 13,4% 13,1% 12,2% 18,7% 11,1% 17,4% 13,5 

Composição, impressão, reprodução, 

imagem e som. 

2,4% 3,2% 1,2% 1,2% 0,8% 1,2% 0,0% 0,0% 1,7% 

Transportes  1,1% 2,2% 0,6% 2,4% 1,6% 11,4% 3,7% 0,0% 2,8% 

Planejamento, organização, produção 

e acessória, consultoria e informática. 

2,4% 3,2% 0,6% 2,4% 0,0% 1,2% 3,7% 0,0% 1,7% 

Publicidade, propaganda e 

comunicação. 

0,4% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0, % 0,3% 

Administração e intermediação 1,8% 4,3% 1,7% 0,0% 0,8% 0,6% 7,4% 0,0% 1,7% 

Fonte: Pesquisa Perfil Empresas 2007. 
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Setor de Atividade Sede Norte Alterosas PTB Imbiruçu Teresópolis Citrolândia Vianópolis Total 

Arrendamento e locação de bens 

móveis, direitos e máquinas 

1,3% 4,3% 4,1% 2,4% 1,6% 1,8% 0,0% 0,0% 2,1% 

Guarda, vigilância e Segurança 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 

Instituições financeiras e securitárias 3,9% 0,0% 0,6% 0,0% 2,4% 1,2% 0,0% 0,0% 2,1% 

Engenharia de Serviços técnicos 

afins 

1,1% 4,3% 0,6% 1,2% 0,0% 3,6% 0,0% 0,0% 1,5% 

Decoração, paisagismo, e 

jardinagem. 

0,9% 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 

Comunitário, Sociais e de Utilidade 

Publica 

2,2% 2,2% 2,3% 2,4% 0,8% 1,8% 37,7% 8,7% 2,2% 

Profissionais Autônomos 0,9% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 

Extração, Cultura Vegetal e Criação 

de animais 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,6% 0,0% 4,3% 0,3 

Indústria 2,2% 7,5% 5,8% 9,5% 6,5% 12,0% 0,0% 4,3% 5,6% 

Comércio 50,2% 47,3% 51,7% 59,5% 57,7 38,0% 51,9% 56,5% 50,1 

Fonte: Pesquisa Perfil Empresas 2007. 
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Instrumento de Coleta de Dados 
 

Empresas com menos de 100 trabalhadores 

 

Para a coleta de dados junto à amostra da população de estabelecimentos com menos 

de 100 trabalhadores, foram construídos dois instrumentos de coleta de dados: 

 

1. Instrumento para coleta de dados quantitativos aplicado a todos os 

estabelecimentos constituintes da amostra conforme anexo I. 

2. Roteiro de entrevista aplicado a todos os trabalhadores com deficiência 

encontrados nestes estabelecimentos conforme anexo II. 

 

Apresentamos a metodologia de aplicação do instrumento de coleta de dados e a sua 

estrutura: 

 

Em um primeiro momento, o instrumento de coleta (questionário) visa estabelecer a 

identificação do espaço pesquisado, isto é, identificar à regional; nome do 

estabelecimento; setor de atividade; o tipo de serviço de atuação do estabelecimento 

econômico, e sua característica de atividade, com também o número de trabalhadores.  

Em um segundo momento, o questionário propõe uma pergunta especifica para 

detectar se a empresa entrevistada tem alguma pessoa com deficiência trabalhando no 

local, e caso haja quantos são.  

Sendo detectada alguma pessoa com deficiência no local de trabalho, o questionário 

visa estabelecer perguntas direcionadas a essa pessoa, com a intenção de obter 

informações relevantes ao foco da pesquisa.  

Além disso, o instrumento de coleta de dados propõe ao portador de deficiência, 

empregado no estabelecimento pesquisado, um roteiro de entrevista, a qual foi feita fora 

do local de trabalho para evitar constrangimento por parte do entrevistado em responder 

as questões propostas.  

Esta entrevista de caráter qualitativo tem como objetivo, a observação de como a 

pessoa com deficiência avalia as dificuldades de ingresso ao mercado de trabalho, como 

também sua opinião sobre a Lei de Cotas proposta em lei (caso haja conhecimento da 

mesma).  
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Empresas com menos de 100 trabalhadores 

 

Para as empresas com mais de 100 trabalhadores, o instrumento de coleta de dados  

utilizado foi um roteiro de entrevista também de cunho qualitativo (em anexo), estruturado 

da seguinte forma: 

 

a) Roteiro de entrevista para gestores e/ou responsáveis pelo R.H da empresa, 

tendo como objetivo  levantar dados relevantes, entre outros: existência de 

pessoas com deficiência no quadro funcional, e em que área ou setor atua; 

se existe algum programa especifico para a contratação ou se ela é casual; 

como é feita a seleção; e o que a empresa acha sobre a legislação atual 

sobre a contração das pessoas com deficiência. 

 

b) Roteiro de entrevista para o trabalhador com alguma deficiência, quanto a 

sua leitura e conhecimento social de sua(s) necessidade(s) para o ingresso 

no mercado de trabalho, visando obter informações que venham contribuir 

efetivamente para a pesquisa. 

 

c) Por fim, um roteiro de entrevista aplicado aos trabalhadores que trabalham 

com as pessoas com deficiência, visando obter dos mesmos, informações 

preponderantes quanto aos fatores de: relacionamento; integração 

profissional e social; desempenho; produtividade; e sugestões para melhorar 

as relações ou condições de trabalho para as pessoas com deficiência.    
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CAPÍTULO III – DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS GERAIS 

 
 Partindo dos dados da pesquisa “Mapa Betim - Perfil das Pessoas com Deficiência 

2005”, realizada pelo Instituto Ester Assumpção, sabemos que 2,3% da população do 

município são pessoas com deficiência, totalizando, segundo dados de 2005, 8.619 

indivíduos. 

  Destes 43,6% é do sexo feminino e 56,4% é do sexo masculino, conforme tabela 

abaixo. 

Tabela 7: Pessoas com deficiência por gênero  
 

Sexo Freqüência Percentual (%) 
Feminino 3.758 43,6 
Masculino 4.861 56,4 
Total: 8.619 100,0 

 
Fonte: Instituto Ester Assumpção, Mapa de Betim - Perfil da Pessoa com Deficiência 2005. 

 

 Atualizando estes dados com base nas projeções de crescimento da população de 

Betim para o ano de 2007 onde se estima uma população total de 417.914, as pessoas 

com deficiência totalizam 9.319 indivíduos.  

 

Tabela 8: Pessoas com deficiência por gênero (atualizada 2007) 
 

Sexo Freqüência Percentual (%) 
Feminino 4.063 43,6 
Masculino 5.256 56,4 
Total: 9.319 100,0 

 

Fonte: Instituto Ester Assumpção, Mapa de Betim – Perfil Empresas 2007. 

 

Analisando as pessoas com deficiência segundo a faixa etária (tabela 6) constata-

se que a grande concentração deste seguimento é formada por jovens adultos.  A faixa 

etária das pessoas entre 20 a 50 anos representa 51,1% do total de pessoas com 

deficiência. 

Esta realidade factual implica em conseqüências sociais e econômicas relevantes, 

pois este contingente faz parte da População em Idade Ativa (PIA) e, além disso, 35,4% 

destas pessoas se declararam chefes de família (dados da pesquisa Mapa de Betim - 

Perfil das Pessoas com Deficiência, 2005).  

Como será demonstrado adiante, este fato é um dos elementos que explica o ciclo 

vicioso que articula a relação causal da pobreza com a deficiência e da deficiência com a 
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pobreza principalmente pela dificuldade de inclusão deste segmento no mercado de 

trabalho. 

 

Tabela 9 – Distribuição de Pessoas com Deficiência por faixa etária 
 

Faixa de idade Percentual 
Menor que 1 ano  0,6% 
De 1 a 5 anos 1,0% 
De 5 (Inclusive) a 10 anos 6,3% 
De 10 (Inclusive) a 15 anos 7,0% 

De 15 (Inclusive) a 20 anos 5,9% 
De 20 (Inclusive) a 30 anos  10,7% 

De 30 (Inclusive) a 40 anos  13,4% 
De 40 (Inclusive) a 50 anos 17,0% 

De 50 (Inclusive) a 60 anos  12,2% 
De 60 (Inclusive) a 65 anos 6,0% 
Acima de 65 (Inclusive) anos 20,0% 
Total 100,0% 

 
Fonte: Instituto Ester Assumpção - Mapa de Betim Perfil das Pessoas com Deficiência 2005. 
 

 
 
 

Gráfico 4 – Distribuição de Pessoas com Deficiência por Faixa Etária 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Instituto Ester Assumpção - Mapa de Betim Perfil das Pessoas com Deficiência 2005 
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Incorporando todo o contingente de pessoas com deficiência que forma a PIA 

temos 59,2% da população total deste segmento, o que em termos absoluto e atualizado 

para o ano de 2007 são 5.516 indivíduos.  

Mais, como informa a pesquisa anterior realizada pelo Instituto Ester Assumpção 

(Mapa de Betim - Perfil da Pessoa com Deficiência, 2005) 39,9% das pessoas com 

deficiência no município de Betim apresentam-se com incapacidade irreversível para o 

trabalho, ou seja, 60,1% das pessoas com deficiência ou estão totalmente capacitadas ou 

parcialmente capacitadas para o trabalho, definindo, portanto, o público alvo da pesquisa 

disponível para o mercado de trabalho em um total de 3.315 pessoas com deficiência em 

idade ativa e capacitadas para o trabalho conforme tabela 7. 

 

 

Tabela 10 – Representação de Pessoas com Deficiência em relação à população 
total de Betim, PIA e os capacitados para o trabalho 

 

 População 
total 

PCD 
total 

PCD em idade 
ativa total 

PIA PCD capacitados 
para o trabalho total 

Betim 417.914 9.319 5.516 3.315 
 

Fonte: Instituto Ester Assumpção, Mapa de Betim – Perfil Empresas 2007. 

 

 

A pesquisa de campo junto aos estabelecimentos com menos de 100 trabalhadores1 

indica que este grupo de empresas incorpora, por estimativa, apenas 122 pessoas com 

deficiência e que os estabelecimentos com mais de 100 trabalhadores2, também por 

estimativa, empregam 760 pessoas com deficiência o que totaliza 882 postos de trabalho 

ocupados por este grupo de trabalhadores, o que significa 26,6% de todos as pessoas 

com deficiência disponíveis para a inclusão no mercado de trabalho. Portanto, estão fora 

do mercado de trabalho 2.433 pessoas com deficiência (em idade ativa e capacitadas, 

total ou parcialmente, para o trabalho). 

 
 
 
 
 
                                                 
1  Ver capítulo sobre os estabelecimentos com menos de 100 trabalhadores. 
2  Ver capítulo sobre os estabelecimentos com mais de 100 trabalhadores 
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Tabela 11 – Situação de trabalho das Pessoas com Deficiência em Betim/MG 

 

PIA PCD capacitados 
para o trabalho total 

Trabalhando em 
estabelecimentos com 

menos de 100 

Trabalhando em 
estabelecimentos 
com mais de 100 

Desempregados 

3.315 122 760 2.433 

100% 3,7% 22,9% 73,4% 
 

Fonte: Instituto Ester Assumpção, Mapa de Betim – Perfil Empresas 2007. 

 

 

Os trabalhos de pesquisa considerando dados secundários e a pesquisa de campo 

possibilitaram que se estimasse a existência de 118.771 postos de trabalhos no município 

de Betim, sendo que 60.420 postos de trabalhos são oferecidos pelas 94 empresas 

(públicas e privadas) com mais de 100 trabalhadores e 58.351 postos de trabalhos estão 

disponíveis nos pequenos e médios estabelecimentos. 

Tendo com referência as 94 empresas identificadas pela pesquisa com mais de 100 

trabalhadores, ponderando o quadro total de seus trabalhadores e as cotas definidas por 

lei, temos a obrigatoriedade de incorporar 2.690 pessoas com deficiência. Estes dados 

revelam que o grupo das empresas obrigadas por lei a manter pessoas com deficiência 

em seus quadros é capaz de incorporar 81,2%  de todas as pessoas com deficiência 

capacitadas para o trabalho. 

Levando em consideração o total de postos definidos por lei e o total de postos 

ocupados revela-se que apenas 28,3%  das vagas obrigatórias por cotas estão ocupadas, 

e que o contingente de pessoas com deficiência trabalhando nestas empresas 

representam 1,26%  do quadro total de trabalhadores, o que de imediato já aponta para a 

necessidade de um trabalho junto a este segmento produtivo para que as cotas possam 

ser atingidas. 

Os dados auferidos na pesquisa de campo na amostra das empresas com menos de 

100 trabalhadores indicam que este segmento produtivo incorpora apenas 3,7% das 

pessoas com deficiência disponíveis para o trabalho e que estas representam apenas 

0,21%  de todos os trabalhadores absorvidos por este grupo de empresas.  

A análise destes dados aponta um potencial latente para inclusão das pessoas com 

deficiência e a necessidade de um trabalho de sensibilização junto aos gestores das 

pequenas e médias empresas no município de Betim. Porque, as cotas definidas por lei 
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são insuficientes para a incorporação de todas as pessoas com deficiência 

disponíveis para o trabalho, deixando 18,8%, destas, ou seja, 625 indivíduos sem 

serem absorvidos por este segmento produtivo.  

É claro que nada impede que as empresas que são obrigadas a contratar pessoas 

com deficiência possam contratar além da cota mínima definida por lei, como é o exemplo 

de algumas empresas em Betim3.  

 

Tabela 12 – Mercado de trabalho das Pessoas com Deficiência em Betim 

 

PIA PCD capacitados 
para o trabalho total 

Vagas definidas pela 
lei de cotas 

PCD capacitadas para o 
trabalho excluídas das cotas 

3.315 2.690 625 

100% 81,2% 18.8% 
 

Fonte: Instituto Ester Assumpção, Mapa de Betim – Perfil Empresas 2007. 

 

Conforme a Tabela 10, a deficiência com maior incidência é a física (34,2% dos 

casos). Nesta categoria estão incluídas as plegias, paresias, ausência de membros, 

deformidades ósseas, seqüelas de Poliomielite e Paralisia Cerebral.  

A segunda maior incidência (29,5%) é a deficiência mental, incluindo retardo mental, 

autismo, seqüela por uso de drogas, demência senil e outros distúrbios mentais 

combinados. Em seguida está à deficiência múltipla que é a associação de mais de um 

tipo de deficiência, representando 17,1% da população de pessoas com deficiência. A 

deficiência visual está presente em 10% das pessoas com deficiência e envolve os 

distúrbios visuais leves, moderados, acentuados, profundos e a cegueira irreversível.  

A pesquisa revelou uma grande diferença de oportunidades de trabalho para os 

diversos tipos de deficiência, ou seja, há uma preferência acentuada para a inclusão 

no mercado de trabalho dos deficientes físicos, pois estes representam 34,2% do total 

das pessoas com deficiência no município de Betim e 63,4% de todas as pessoas com 

deficiência trabalhadoras. Isso se explica em parte pela característica do mercado de 

trabalho do município que é majoritariamente industrial. Como se confirma pela pesquisa 

qualitativa, estas pessoas com deficiência, preferencialmente, nos setores produtivos das 

empresas, ou seja, no “chão da fábrica”. 

                                                 
3  Ver capítulo das empresas com mais de 100 trabalhadores, 
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As pessoas com deficiência sensoriais também apresentam uma empregabilidade 

superior à participação deste grupo no quadro total da população de pessoas com 

deficiência do município onde eles são 17,9%, mas, da população empregada nas 

empresas com mais de 100 trabalhadores eles representam 21,1% de todas as pessoas 

com deficiência empregadas neste segmento produtivo.  

 

Há uma maior facilidade para a inclusão dos deficientes auditivos4 em comparação 

aos visuais, estes últimos são 10% da população  das pessoas com deficiência, mas 

apenas 3,8% dos trabalhadores. Este fato se explica em parte pela pouca disposição das 

empresas em realizar as mudanças estruturais para receber adequadamente este grupo 

de pessoas com deficiência (ver capitulo da pesquisa qualitativa).  

 

Em contra ponto, os deficientes auditivos encontram mais facilidade de inclusão no 

mercado de trabalho ocupando 17,3% das cotas nas grandes empresas, sendo que este 

grupo representa apenas 7,9% de toda população de pessoas com deficiência do 

município (ver tabela 10). Este fato também se explica pela mesma razão apontada 

acima, mas com resultado inverso, pois a inclusão dos deficientes auditivos não requer 

mudanças tão acentuadas como as que são necessárias á inclusão dos deficientes 

visuais nos setores de produção das empresas. 

 

A deficiência mental está sub-representada no mercado de trabalho, mas os dados 

sobre este segmento, assim como os que se referem aos deficientes múltiplos, devem ser 

analisados com uma certa reserva, pois não sabemos especificamente quantos destes 

dois 

 segmentos estão capacitados para o trabalho.  

O que os dados informam é que há uma maior dificuldade de inclusão dos deficientes 

mentais no mercado de trabalho em comparação aos deficientes físicos e sensoriais, o 

que aponta para a necessidade de um trabalho específico no sentido de ampliar a 

empregabilidade deste grupo, tanto no sentido de capacitação destas pessoas como um 

trabalho junto aos gestores para uma maior sensibilização destes para desconstruir os 

preconceitos.  

 
 

                                                 
4 A deficiência auditiva abrange a surdez leve, moderada, profunda e anacusia. 
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Tabela 13: Tipo de deficiência e empregabilidade 
 

Deficiências PCD do 
município (%) 

PCD 
trabalhando 
mais de 100 

PCD trabalhando 
Menos de 1005 

Física 34,2 63,4 33,4 
Visual 10 3,8 20 
Auditiva 7,9 17,3 33,3 
Mental 29,5 14,7 13,3 
Múltipla 17,1 0,4 0 
Fala 1,3 0,4 0 

 
Fonte: Instituto Ester Assumpção, Mapa de Betim – Perfil Empresas 2007. 

 
 
 

Gráfico 5 - Tipo de deficiência das Pessoas com Deficiência total e tipo de 
deficiência das Pessoas com Deficiência trabalhando 
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Fonte: Instituto Ester Assumpção, Mapa de Betim – Perfil Empresas 2007. 

 

Estes dados especificam o contingente de pessoas com deficiência absorvidas pelo 

mercado de trabalho por tipo de deficiência e ao mesmo tempo indica que o desenho dos 

cargos deve considerar na inserção destas pessoas a relação entre o tipo de deficiência e 

                                                 
5 Estes dados devem ser analisados com ressalva, uma vez que, o universo detectado de pessoas com 
deficiência nos estabelecimentos com menos de 100 trabalhadores é muito pequeno o que possibilita um 
desvio estatístico muito significativo. 
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os postos de trabalho nos quais elas devem ser incluídas para que a inadequação desta 

relação não se torne um fator impeditivo.  

Portanto, esta relação deve ser levada em conta para uma adequação funcional que 

venha a permitir a inclusão destes trabalhadores em patamares adequados de 

produtividade (envolvendo estudos ergonômicos e de acessibilidade de acordo com as 

características dos diversos grupos de deficiência). 

O que podemos concluir destes dados é que o tipo de deficiência é um fator 

determinante da inclusão ou não destas pessoas no mercado de trabalho, uma vez 

que as empresas seguem a lógica do lucro buscando inserir as pessoas com 

deficiência que ofereçam o menor custo para uma inclusão produtiva. 

         O problema central identificado pela pesquisa, até este ponto, é o alto índice de 

desemprego das pessoas com deficiência no município de Betim/MG, sendo que 73,4% 

desta população, em idade ativa e capacitada para o trabalho, não se encontram incluída 

nos setores produtivos. 

 Em parte este fato pode ser explicado pela baixa escolaridade das pessoas com 

deficiência. Quando comparados o grau de escolaridade das pessoas com deficiência em 

seu todo com o grau de escolaridade das pessoas deste grupo que se encontram 

trabalhando, tanto nas empresas com mais de 100 como nos estabelecimentos com 

menos de 100 trabalhadores as discrepâncias se evidenciam.  

Enquanto 81,8% das pessoas com deficiência possuem apenas o ensino 

fundamentam incompleto ou nenhuma escolaridade no grupo de ocupados este índice cai 

para 23,1% dos que se encontram trabalhando nas pequenas e médias empresas e para 

20% dos que trabalham nas empresas com mais de 100 postos de serviço. Como já 

demonstrado, são estas últimas as que oferecem o maior potencial de empregos no 

município de Betim.  

 No outro extremo temos as pessoas com deficiência com curso superior completo, 

que são 0,7% de todas as pessoas com deficiência e 7,6% dos ocupados nas empresas 

não atingidas pela lei de cota e 4% dos que ocupam vagas definidas pela lei. 

 Quando analisamos as vagas ocupadas, a questão da escolaridade média se 

evidencia como o fator mais excludente, pois das pessoas com deficiência que trabalham 

nas grandes empresas 48% tem o ensino médio completo e 23,1% dos trabalhadores das 

médias, pequenas e micro empresas auferem o mesmo grau de escolaridade, mas no 

quadro geral das pessoas com deficiência apenas 6,7% atingiram este nível de 

escolaridade, como fica explicitado na tabela e no gráfico seguintes. 
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Tabela 14: Escolaridade Pessoas com Deficiência Geral X Pessoas com 
Deficiência trabalhando 
 

 

ESCOLARIDADE 

PCD 
geral % 

PCD trabalhando empresas 
menos de 100 (%) 

PCD trabalhando empresas mais 
de 100 (%) 

Ensino fundamenta incompleto 81,8 23,1 20 

Ensino fundamental completo 7,9 7,6 20 

Ensino médio incompleto 2,6 15,5 0,4 

Ensino médio completo 6,7 23,1 48 

Ensino superior incompleto 0,3 23,1 4 

Ensino superior completo 0,7 7,6 4 

 
Fonte: Instituto Ester Assumpção, Mapa de Betim – Perfil Empresas 2007. 

 

Gráfico 6 –  Tipo de deficiência das Pessoas com Deficiência total e tipo de 
deficiência das Pessoas com Deficiência trabalhando 
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Fonte: Instituto Ester Assumpção, Mapa de Betim – Perfil Empresas 2007. 

  

Articulando os dados sobre escolaridade das pessoas com deficiência em geral com 

os das que trabalham identificamos este fator como o que melhor explica a baixa inserção 
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desta população no mercado de trabalho. Podemos inferir disto que ações no sentido 

de viabilizar oportunidades de educação para estas pessoas se fazem urgentes, 

principalmente o ensino técnico profissionalizante em função das características da 

maioria dos postos de trabalho disponíveis no município. 

A análise dos dados sobre o grau de instrução das pessoas com deficiência 

corrobora com a inferência acima apresentada, pois a maior concentração desta 

população (26%) é formada de analfabetos e outros 36% tem até a quarta série do ensino 

fundamental (conferir os dados na pesquisa Mapa Betim - Perfil das Pessoas com 

Deficiência, 2005) o que por se só representa uma forte restrição/limitação para o 

ingresso no mercado de trabalho. Importante ressaltar que apenas 1% desta população 

tem escolaridade superior. 

Outra característica do mercado de trabalho do município é a predominância 

do trabalho masculino, o que é típico de cidades industriais. Em Betim, segundo 

dados do Ministério do Trabalho 72,8% dos postos de trabalho são ocupados por homens 

e apenas 27,2% ocupados por trabalhadoras. Quando analisamos os dados da população 

com deficiência empregadas nas grandes empresas este índice praticamente se repete, 

pois 71,85% dos postos de trabalho ocupados por este segmento pertencem aos homens 

e 28,15% às mulheres.  

Os dados da pesquisa se aproximam ainda mais dos dados do Ministério do 

Trabalho quando agregamos a este universo apresentado as pessoas com deficiência 

ocupados nas empresas com menos de 100 trabalhadores, pois nestas, 93,3% das 

pessoas com deficiência que trabalham são do sexo masculino. 
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CAPÍTULO IV – MERCADO DE TRABALHO PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

NOS ESTABELECIMENTO COM MENOS DE 100 TRABALHADORES 

 

 

O universo dos estabelecimentos com menos de 100 trabalhadores foi pesquisado 

por amostra, uma vez que estes totalizam, segundo o cadastro da prefeitura, 8.120 

empresas, destas 85,7% funcionam com menos de 10 trabalhadores e 55,5% de um 

a três trabalhadores. 

 

Dos 1144 estabelecimentos econômicos da amostra apenas 1,3% destes têm 

trabalhadores com deficiência, ou seja, aproximadamente 15 pessoas com deficiência, o 

que indica, por estimativa, que existam 107 estabelecimentos que incluem pessoas com 

deficiência em seus quadros de trabalhadores, o que aponta para um total de 122 

trabalhadores com algum tipo de deficiência, trabalhando sem a obrigatoriedade 

das cotas, este contingente significa 3,6% das pessoas com deficiência capacitadas 

para o trabalho. 

 

 Considerando o universo da população trabalhando nos estabelecimentos com 

menos de 100 trabalhadores temos um total estimado de 58.351 trabalhadores, e destes 

122 são pessoas com deficiência o que nos revela um índice ínfimo de participação 

destas pessoas nas vagas disponíveis, ou seja, do total de trabalhadores neste setor 

apenas 0,22% são pessoas com deficiência. 

 

Os postos de trabalho ocupados por pessoas com deficiência estão distribuídos 

nas áreas de serviço, comercio e indústria. O setor que mais absorve a mão de obra 

destas pessoas, proporcionalmente (e no caso também em termos absolutos), é o 

comércio que representa 50,1% dos estabelecimentos e emprega 60% das P com D, logo 

após são as indústrias que são 5,6% dos estabelecimentos, mas emprega 6,6% deste 

contingente de trabalhadores e por último o setor de serviços que incorpora 44,3% dos 

estabelecimentos e emprega 33,4% do grupo de trabalhadores em análise. 
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Tabela 15 – Postos de Trabalho Ocupados 

 

Setor 
Proporção Estabelecimentos  

(%) 

Empregos PCD  

(%) 

Comércio 50,1% 60% 

Pequenas e médias indústrias 5,6% 6,6% 

Serviços 44,3% 33,4% 

 

Fonte: Instituto Ester Assumpção, Mapa de Betim – Perfil Empresas 2007. 

 

Os postos de trabalho ocupados por pessoas com deficiência encontrados na 

amostra foram de contador, ajudante de entregas, lava a jato, operador de caixa, 

capoteiro, auxiliar de produção, repositor de estoque, recepcionista, atendimento ao 

público, gerência e proprietário de seu próprio negócio. 

Dados das pessoas com deficiência trabalhando nas micros, pequenas e 

médias empresas a maioria de declarou ser branco (53,8%) seguidos dos pardos 

(30,8%) e dos negros (15,4%). 

Este segmento produtivo se mostrou muito inadequado para a conquista do 

primeiro emprego para os jovens com deficiência, pois eles são apenas 7,6% deste 

contingente, ou seja, estão abaixo dos 20 anos de idade. As três faixas seguintes, de 20 a 

menos de 30, de 30 até 40 e acima desta idade, apresentam uma distribuição homogênea 

ficando cada uma com 30,8 das pessoas com deficiência trabalhando nos 

estabelecimentos com menos de 100 trabalhadores. 

Os dados sobre a escolaridade das pessoas com deficiência ocupadas fora 

da obrigatoriedade das cotas confirmam de forma consistentemente a relação entre 

escolaridade e inclusão no setor produtivo. 
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Tabela 16 – Escolaridade das pessoas com deficiência ocupadas nos 
estabelecimentos com menos de 100 trabalhadores 
 

Escolaridade Percentual 

Ensino fundamental Incompleto 23,1% 

Ensino Fundamental Completo 7,6% 

Ensino Médio Incompleto 15,5% 

Ensino Médio Completo 23,1% 

Ensino Superior Incompleto 23,1% 

Ensino Superior Completo 7,6% 
 

Fonte: Instituto Ester Assumpção, Mapa de Betim – Perfil Empresas 2007. 

Das pessoas com deficiência ocupadas neste segmento produtivo 83,3% moram a 

mais de cinco anos em Betim, o que indica, mas não conclusivamente, que há uma 

relação entre empregabilidade e tempo de residência no município.  

 Analisando os dados sobre o tempo que trabalham na empresa temos a 

informação de que 38,5% ocupam seus postos de serviço a menos de um ano. No outro 

extremo temos 15,3% que estão a mais de cinco anos trabalhando na mesma empresa. O 

que aponta para uma certa estabilidade destes. O restante se divide homogeneamente 

entre os que trabalham de um a dois anos e mais de dois anos na mesma empresa, ou 

seja, mais de 46,2% dos Trabalhadores com deficiência. 

Tabela 17 – Tempo de permanência no atual trabalho. 
 
 

 
Fonte: Instituto Ester Assumpção, Mapa de Betim – Perfil Empresas 2007. 

 

Tempo de Permanência Percentual 

Menos de um ano 38,5 

De um a dois anos 23,1 

Mais de dois a cinco anos 23,1 

Mais de cinco anos 15,3 
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A maioria dos Trabalhadores com deficiência cumprem uma jornada de quarenta 

horas semanais (58,4%). Trabalham vinte horas semanais 8,3% dos Trabalhadores com 

deficiência igual contingente que cumpre trinta horas. Os 25% restantes trabalham em 

outros regimes como turnos e auto definido, como fazem as pessoas com deficiência 

informais, autônomos e proprietários dos seus próprios estabelecimentos. 

Tabela 18 - Jornada de trabalho semanal. 
 

Carga Horária Percentual 

Vinte horas 8,3% 

Trinta horas 8,3% 

Quarenta horas 58,4% 

Outros Regimes 25% 

 

Fonte: Instituto Ester Assumpção, Mapa de Betim – Perfil Empresas 2007. 

 

Nos estabelecimentos com menos de 100 trabalhadores 76,9% das pessoas com 

deficiência tem uma inclusão formal no mercado. Destes 61,5% tem carteira de trabalho 

assinada e 15,4% são contratados por tempo determinado. 

Tabela 19 –  Forma de Contrato 
 

Tipo de Contrato Percentual 

Carteira Assinada 61,5% 

Por tempo determinado 15,4% 

Informal/ Por conta própria 23,1% 
 

Fonte: Instituto Ester Assumpção, Mapa de Betim – Perfil Empresas 2007. 

 

A grande maioria das pessoas com deficiência tem um ganho mensal de até três 

salários mínimos (91%). Este contingente está dividido igualmente entre os que ganham 

até um salário mínimo (45,5%) e dos que auferem renda entre mais de um salário até 
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três. Das pessoas com deficiência ocupadas nos estabelecimentos com menos de 100 

trabalhadores 9% auferem renda entre cinco e sete salários mínimos. 

 No setor das empresas fora da lei de cotas os dados apontam para uma maior 

empregabilidade dos deficientes auditivos, pois eles são 7,9% das pessoas com 

deficiência mais representam 33,3% as pessoas com deficiência que ocupam postos de 

trabalho nestas empresas. Os deficientes físicos também ocupam a mesma proporção de 

vagas que os auditivos mais são a grande maioria entre as pessoas com deficiência 

(34,2%). 

 O contingente das pessoas com deficiência com maior dificuldade de inclusão no 

mercado de trabalho são os deficientes mentais. Tendo como referência os dados da 

pesquisa de campo este segmento representa 13,3% das pessoas com deficiência 

ocupadas nestas empresas e 29,5% da população total de pessoas com deficiência. 

 Em relação à posição na família, 66,7% das pessoas com deficiência se 

identificaram como sendo os chefes de família, o que ressalta importância da inclusão 

deste segmento pelo trabalho.  

 O fator proximidade do trabalho se apresenta como um facilitador da 

empregabilidade, pois 33,3% das pessoas com deficiência caminham até o serviço, 20% 

se deslocam com veículos próprios ou da família, 26,6% utilizam o transporte coletivo e 

6,6% se deslocam até o posto de trabalho com o uso de “especiais”. 

Esta questão do deslocamento ganha relevância especial quando articulado com 

as razões da saída do emprego anterior, para 18,8% das pessoas com deficiência a 

dificuldade de acesso ao trabalho foi à causa principal para a saída do emprego anterior.  
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Tabela 20 – Descrição da empregabilidade das Pessoas com Deficiência x Escolaridade/Religião/Fenótipo 
Sujeito Regional Setor de Ativ. N°Func. Atividade Sexo Idade Escolaridade Religião Fenótipo Deficiência 

01 Sede Comércio 05 Caixa M 20 2° Grau Comp. Católica Branco Auditiva 

02 Sede Diversão 03 Tec. Inform. M 31 3° Grau Incomp. Não tem Branco Memb. Sup. Inf. 

03 Teresópolis  V. Locadora* 02 Assistente M 31 2° Grau Comp. Católica Pardo Vis. Bilateral 

04 Sede Comércio 36 Recepção M     Sínd. de Down 

05 Sede Comércio 36 Recepção M 14 5° Serie Não tem Branco Sínd. de Down 

06 Sede Banco Real* 36 Caixa F* 32 Sup. Incompleto Católica Pardo Membros Sup. 

07 PTB MRL Tecnologia* 33 Ass. Prod. M 23 2° Grau Incomp. Não tem Branco Auditiva total 

08 Citrolândia Motel* 26 Gerente Adm. M 41 Sup. Incompleto Não tem Branco Vis. Subnormal 

09 Teresópolis  Comércio 01 Vend/ gestor M 26 2° Grau Comp. Católica Pardo Audit. Unilateral 

10 Alterosas Comércio 17 Carregador/Re

positor 

M 51 2° Grau Incomp. Não tem Pardo Deform. Óssea 

11 Norte Indústria 04 Aj. Geral M 33 1° Grau Incomp. Evangélica Branco Auditiva Total 

12 
Sede 

Comércio 60 Funilaria M 48 1° Grau Analfabeto Católica Negro Memb.Superiores 

13 
Sede 

Comércio 60 Capoteiro M 28 1° Grau Católica Negro Membros Inf. 

14 Norte Contabilidade* 03 Contador M 77 Superior Comp. Não tem Branco Auditiva Bilateral 

15 Norte Comércio 02 Vendedor M 49 2° Grau Evangélica Pardo Vis. Total Esq., 

Parcial Direita 
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Tabela 21 –  Descrição da ocupação das Pessoas com Deficiência x Posição na família/Deslocamento  
 

Sujeito Mora Temp. de Trab C. Horária Forma Contrato Salário Outra Renda Pos. na família Deslocamento 

1 BH 6 meses 40 h/s Informal 1 S.M Não Chefe – 02 Próprio 

2 30 anos Betim 2 anos 40 h/s Carteira Assinada 2.500,00 Não Chefe – 04 Próprio 

3 31 anos Betim 10 anos 40 h/s Informal 15,00/ dia Não Mora Sozinho A pé 

4 14 anos Betim 3 anos 6 h/d Carteira Assinada   Mora com Irmãos Próprio 

5 15 anos Betim 3 anos 6 h/d Carteira Assinada 1.200,00 Não Chefe – 01 Coletivo 

6 23 anos Betim 1 mês 8 h/d Carteira Assinada 400,00 Não Filho Especial 

7 Contagem 2 anos 44 h/s Por tempo determ. 1 S. M, Sim. 150,00 Chefe – 03 A pé 

8 19 anos Betim 8 anos 70 h/s Dono 1.800,00 Não Chefe – 02 A pé 

9 25 anos Betim 4 anos 40 h/s Carteira Assinada 1 S. M Não Chefe – 04 Coletivo 

10 20 anos Betim 5 meses 8 h/d Carteira Assinada 1 S. M Não Filho A pé 

11 14 anos Betim 1 ano e 3 meses 40 h/s Carteira Assinada 400,00 Não Chefe – 06 Coletivo 

12 28 anos Betim 8 meses 40 h/s Carteira Assinada 600,00  Chefe – 03 A pé 

13 08 anos Betim 6 meses 40 h/s Carteira Assinada 1 S. M Sim. 500,00 Chefe – 02 Coletivo 

14 06 anos Betim ---------------- ------------- Informal -------- ------------ ------------ ----------- 
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Análise das entrevistas com  pessoas com deficiência ocupadas em 
estabelecimentos com menos de 100 trabalhadores 

 
 

  A totalidade das pessoas com deficiência, que se encontram ocupadas (formal ou 

informalmente) no setor do mercado de trabalho formado pelos estabelecimentos com 

menos de 100 trabalhadores, conseguiram sua inserção ou por mérito e esforço 

próprio ou em função de suas redes de relações sociais.  

 Os amigos, parentes e conhecidos participaram ativamente para o ingresso destas 

pessoas no mercado de trabalho, nenhuma ajuda institucional, seja governamental ou de 

organizações não governamentais, foi percebida como significativa para esta conquista, 

como exemplificada nas falas abaixo; 
  

“Eu comprei aqui, na loja. Por falta de oportunidade né. Eu fui abri o comércio pra 
poder... [trabalhar]..., porque eu não consegui arrumar outro serviço mesmo”. ( 
Sujeito 1) 
 

“ Foi através de uma amiga minha né ela trabalha na empresa né, aí ela... falou 
pra mim colocar o curriculum aqui... e esperar né. A eles pegaram e ... demorou 
uns dois anos pra mim conseguir esse emprego. Aí eu tava mexendo lá perto de 
casa mesmo né, eu trabalhava de pedreiro....”. (Sujeito 2) 
 

A dificuldade de conseguir trabalho formal é uma referência constante no discurso das 

pessoas com deficiência, tanto que a própria questão revelou-se espantosa. Como 

exemplo segue algumas falas dos entrevistados: “A facilidade como assim?”, “Nenhum 

facilitador não...”, “Não, não tive não, foi difícil, difícil demais, procurei emprego não 

achava, foi uma fase difícil demais”. Os relatos sobre as dificuldades de inserção no 

mercado de trabalho revelam a discriminação direta, onde a pessoa com deficiência é 

percebida como incapaz para o trabalho. 

 
 “Ah, a maior dificuldade é que, às vezes eu tinha né, o pessoal às vezes achava 
que a gente não tinha capacidade pra trabalhar e tal...”. 
 
 

 Os elementos apontados como facilitadores para a conquista do trabalho formal 

estão todos associados à formação ou qualificação destas pessoas com revela a fala dos 

sujeitos 3 e 5:  “A partir do curriculum mesmo, a experiência que eu tinha anterior 

encaixava dentro do perfil da empresa”; ”Ah... facilitadores é a qualificação técnica que eu 
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tenho, profissional e uma experiência em áreas diversas...”. Por outro lado confirma-se a 

falta de qualificação e baixa escolaridade como os elementos determinantes da exclusão 

do mercado de trabalho, como se evidencia na fala do sujeito 2: 

 

“... seria, é a dificuldade mesmo de comunicação, dificuldade de comunicação. E 
de e... grau de instrução também”,  “Bom eu encontro porque agente não sabe 
ler né né, “mobrau” né, então... eee... ee.. eu mesmo nummm... num sei ler nada, 
apenas o meu nome né. Então nunca... já tive muitas oportunidade mais... num 
pude pegar por causa da minha leitura né”. (Sujeito 2) 
 
 

Grande parte dos entrevistados relata um longo período de busca da inserção no 

mercado de trabalho com carteira assinada, uma meta seguida para superar a 

insegurança dos trabalhos informais ou bicos, como se confirma nas falas abaixo 

transcritas: 
“... demorou uns dois anos para mim conseguir este emprego. Mais sempre fazia 
bico para não atrapalhar em casa né”. ( Sujeito 2) 
 
“... quatro, quatro anos atoa, cinco anos atoa, desempregado, tava pegando bico.  
É, justamente por causa do problema no joelho né, aí tal não tinha como 
trabalhar”. (Sujeito 3) 

  

 Estas duas falas acima revelam formas de discriminação direta, a primeira revela a 

discriminação internalizada na percepção de sair para trabalhar com uma forma de “não 

atrapalhar em casa” e a segunda apontando a deficiência como fator determinante da 

exclusão do mercado de trabalho. Esta exclusão é superada como uma qualidade pessoal 

de quem emprega como relatado abaixo pelo sujeito 3 e 6: “Ah... a boa vontade do 

pessoal aqui, aquela coisa toda e tal né...” , “e aqui eles me deu oportunidade e to 

mostrando que posso trabalhar”. 

 Os sujeitos entrevistados demonstraram um desconhecimento generalizado da lei 

de cotas para pessoas com deficiência nas empresas com mais de 100 trabalhadores, 

apesar dos entrevistados não usufruir deste procedimento legal o desconhecimento 

normativo revela um distanciamento destes de qualquer forma de associativismo. Quando 

perguntado sobre o conhecimento das leis retrucaram com outra questão “Como assim?”, 

ou, “Não essa lei eu desconheço, porque aqui eu acho que é só tem eu com deficiência, 

mas num, então não sei quantos funcionários poder ter, que tem que ter um ou mais ou 

como é que é?”. 



 67

 Quando informados sobre os aspectos constitutivos da lei sobre cotas, a posição 

majoritária foi favorável, como revela as falas abaixo transcritas: 

 

 
“Eu acho que isso é um incentivo, eu acho isso aí o governo foi bom fazer... 
porque antigamente o povo tratava deficiente como se fosse, por exemplo... uma 
pessoa inútil... que não serve pra nada, então eu acho que tem muitas pessoas 
capazes que são esforçadas e um problema físico, tanta gente que é normal que 
sofre acidente e vira deficiente e tem que readaptar... é a mesma coisa eu acho 
que as outras pessoas tem que ter chance para mostrar o que elas são” (sujeito 
3). 
 
 
“Tenho mais ou menos uma noção básica, algumas empresas tem as cotas pra 
deficiente mais...”Qual a sua opinião sobre elas? É, eu acho que é certo né. Às 
vezes tem que ser maior, uma cota maior, porque, igual o meu problema não é 
nada  que me impossibilita de trabalhar” (sujeito 5). 

  
  
 A lei é percebida como um elemento que cria oportunidade para que a pessoa 

com deficiência demonstre seu valor enquanto sujeito produtivo, mas por outro lado ela 

também é percebida como um elemento prejudicial em função de sua obrigatoriedade, 

podendo ser, neste caso, uma forma de ocultar as capacidades produtivas deste sujeito. 

Estas percepções contrastantes se revelam na seguinte fala transcrita abaixo. 

 
“Eu acho importante, não como imposição. Em certa circunstância o deficiente 
físico pode sentir que ele é um estorvo pra empresa ele não produz tanto quanto a 
outra pessoa e a empresa tem que mantê-lo por causa da cota, é interessante que 
o deficiente físico sinta que ele esta na empresa porque ele é competente, porque 
ele produz, eu nunca me beneficiei de cotas”. 

 
 Outros aspectos fortemente criticados pelos sujeitos entrevistados são (1) a falta de 

adaptação dos transportes coletivos “o governo não dá estrutura, não há um ônibus na 

cidade de Betim que seja adaptado...”, (2) a falta de adaptações promovidas pelas 

empresas contratantes desta mão de obra “... tem uma rampa, que fizeram para todo 

mundo, não tem modificação específica nenhuma...” se há modificações estas foram 

promovidas pelo próprio trabalhador “... só o computador eu coloco um zoom maior eu 

uso lupas, lentes corretivas e lentes de contato” e (3) a falta de apoio institucional, seja 

este governamental ou não. 
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CAPÍTULO V – O MERCADO DE TRABALHO E O TRABALHADOR COM 

DEFICIÊNCIA NOS ESTABELECIMENTOS COM MAIS DE 100 TRABALHADORES 

 

 

As características e o perfil das pessoas com deficiência trabalhando nas 

empresas com mais de 100 trabalhadores são as seguintes; 69,2% são do sexo 

masculino e 30,8% são do sexo feminino. Quando perguntados sobre seu fenótipo, 44% 

se definiram como brancos 36% como sendo pardos e 20% se definiram como negros. 

Quanto à idade a pesquisa de campo não identificou nenhuma pessoa com deficiência 

trabalhando nas empresas com mais de 100 trabalhadores abaixo dos vinte anos de 

idade, o que aponta para uma dificuldade destes jovens de serem incluídos no mercado 

formal de trabalho. O segmento etário dos 20 anos aos 29 corresponde a 36% de todas 

as pessoas com deficiência empregadas nas grandes empresas, 20% tem entre 30 até 39 

anos de idade e os outros 44% tem mais de quarenta anos de idade (destes 8% se 

encontram com mais de 50 anos). 

  

Em relação ao estado civil 40% das pessoas com deficiência trabalhando nas 

empresas com mais de 100 trabalhadores são casadas, outras 56% são solteiras e 4% 

afirmaram serem separadas. 

  

Dois fatores que estão acima da média das pessoas com deficiência como um 

todo, como revela a comparação dos dados produzidos por esta pesquisa com os dados 

produzidos pela pesquisa “Mapa Betim - Perfil das Pessoas com eficiência, 2005” são 

escolaridade (conforme capítulo III) e renda. Em relação a este último tópico, 20% 

recebem um salário mínimo, 60% mais de um até dois salários mínimos e 20% mais de 

dois até três salários. Na amostra analisada não foi constatado nenhuma pessoa com 

deficiência recebendo acima desta quantia. 
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Tabela 22 –  Salário comparado das Pessoas com Deficiência em geral e Pessoas 
com Deficiência trabalhando nas empresas com mais de 100 trabalhadores 

 

SALÁRIO PCD Ocupados  
Geral % 

PCD Trabalhando Empresas com mais de 
100 % 

Um salário mínimo 44,1 20 

Mais de um a dois salários 17,3 60 

Mais de dois a três salários 33,9 20 

Mais de três salários 4,7 0 

Fonte: Instituto Ester Assumpção, Mapa de Betim – Perfil Empresas 2007. 

 

Gráfico 7 – Salário das Pessoas com Deficiência comparado com o salário das 
Pessoas com Deficiência trabalhando em empresas com mais de 100 
trabalhadores. 
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Fonte: Instituto Ester Assumpção, Mapa de Betim – Perfil Empresas 2007. 

 

 A carga horária destas pessoas com deficiência trabalhando nas grandes 

empresas do município e de 40 horas semanais para 84% destes, 8% trabalham 30 horas 

e os outros 8% restantes trabalham 20 horas semanais. 
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 As pessoas com deficiência tendem a manter um bom tempo de permanência no 

serviço, pois 30,7% estão no mesmo emprego a mais de três anos, sendo que 19,2% 

permanecem na mesma empresa a mais de cinco anos.  

30,8% das pessoas com deficiência, empregadas nas grandes empresas estão 

contratados a menos de um ano, o que pode ter relação direta com a lei de cotas e a 

pressão realizada pela fiscalização estatal como fica indicado na análise da pesquisa 

qualitativa feita junto aos gestores e aos coordenadores do RH destas empresas. 7,7% 

desta população permanecem na mesma empresa a mais de um ano e menos de dois, 

30,8% estão a mais de dois anos até três anos. 
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Tabela 23 - Estabelecimentos com mais de 100 trabalhadores que participaram da pesquisa 
 

Nº RAZAO BAIRRO Participação Situação atual 

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM CENTRO Ok 

Nº 
Func. 

Nº 
cotas 

Nº 
PCD 

13.500 675 58 
 

2 
COMAU DO BRASIL IND E COMERCIO 
LTDA JARDIM TERESOPOLIS Ok 

Nº 
Func. 

Nº 
cotas 

Nº 
PCD 

1.800 144 0  

3 VIACAO SANTA EDWIGES LTDA DECAMAO Ok 
Nº 

Func. 
Nº 

cotas 
Nº 

PCD 
2.000 100 99  

4 F.ª POWERTRAIN LTDA PAULO CAMILO PENA OK 
Nº 

Func. 
Nº 

cotas 
Nº 

PCD 
1.723 86 14  

5 NEMAK DO BRASIL LTDA MARIA FLAVIA Ok 
Nº 

Func. 
Nº 

cotas 
Nº 

PCD 
1.400 70 0  

6 VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.ª RIACHO DAS AREIAS Ok 
Nº 

Func. 
Nº 

cotas 
Nº 

PCD 
400 12 0  

7 ICL INDUSTRIAL CACHOEIRA LTDA CACHOEIRA 

Ok 
 
 
 

 

Nº 
Func. 

Nº 
cotas 

Nº 
PCD 

400 12 8  

8 RITZ DO BRASIL S/A JARDIM TERESOPOLIS Ok 
Nº 

9Func. 
Nº 

cotas 
Nº 

PCD 
680 27 13  

9 AVE NOBRE ALIMENTOS LTDA IMBIRUCU Em aberto 
Nº 

Func. 
Nº 

cotas 
Nº 

PCD 
315 9 0  

10 
FRIGOBET FRIGO INDUSTRIAL BETIM 
LTDA JARDIM CALIFORNIA Ok 

Nº 
Func. 

Nº 
cotas 

Nº 
PCD 

320 10 10  
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Nº RAZAO BAIRRO Participação Situação atual 

11 
EMBRAURB EMP. BRAS. DE 
URBANIZACAO LTDA. JARDIM PETROPOLIS Ok 

Nº 
Func. 

Nº 
cotas 

Nº 
PCD 

146 3 0  

12 TEXCOAT IND.COM.E SERVICOS LTDA JARDIM TEREZOPOLIS Ok 
Nº 

Func. 
Nº 

cotas 
Nº 

PCD 
210 7 1  

13 CODEME ENGENHARIA S/A D.I.P. CAMILO Ok 
Nº 

Func. 
Nº 

cotas 
Nº 

PCD 
346 11 10  

14 TREVISO BETIM VEICULOS LTDA. BETIM INDUSTRIAL Ok 
Nº 

Func. 
Nº 

cotas 
Nº 

PCD 
310 10 0  

15 
UNIMED BETIM COOP DE TRABALHO 
MEDICO 

CENTRO 
Ok 

 

 

Nº 
Func. 

Nº 
cotas 

Nº 
PCD 

374 12 2 

16 
SASFRA SERV ASSIST SALAO DO 
ENCONTRO SANTA LUCIA 

Ok 
 
 
 
 

Nº 
Func. 

Nº 
cotas 

Nº 
PCD 

271 9 39  

17 SUPERMERCADO SUPER LUNA LTDA CENTRO Ok 
Nº 

Func. 
Nº 

cotas 
Nº 

PCD 
980 40 13  

18 
SOLDERING COMERCIO E INDÚSTRIA 
LTDA. D INDL P CAMILO OLI Em aberto 

Nº 
Func. 

Nº 
cotas 

Nº 
PCD 

226 7 1  

19 CERAMICA SAFFRAN S/A PAULO CAMILO  
Nº 

Func. 
Nº 

cotas 
Nº 

PCD 
252 8 6  

20 ASSOC PROT MAT INFANCIA VELHICE ANGOLA Ok 
Nº 

Func. 
Nº 

cotas 
Nº 

PCD 
291 9 4  
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Nº RAZAO BAIRRO Participação Situação atual 

21 CAMARA MUNICIPAL DE BETIM CENTRO OK 
Nº 

Func. 
Nº 

cotas 
Nº 

PCD 
437 14 2  

22 INTERNI SA INTERIORES PARA VEICULOS D.I.PAULO CAMILO 
OK 

 

Nº 
Func. 

Nº 
cotas 

Nº 
PCD 

287 9 ?  

23 FORMTAP D.I.PAULO CAMILO OK 
Nº 

Func. 
Nº 

cotas 
Nº 

PCD 
372 11 0  

24 
DENSO MAQUINAS ROTANTES DO 
BRASIL LTDA JD. DAS ALTEROSAS OK 

Nº 
Func. 

Nº 
cotas 

Nº 
PCD 

334 11 9  

25 
CENTRO ESPEC. N SENHORA D 
ASSUMPCAO LTDA JARDIM PETROPOLIS Ok 

Nº 
Func. 

Nº 
cotas 

Nº 
PCD 

114 2 2  

26 
TCM TERRAPLANAGEM CONSTR E 
MAQUINAS LTDA 

VILA RECREIO Ok 
Nº 

Func. 
Nº 

cotas 
Nº 

PCD 
130 3 0  

27 
COMEC CONSTRUCOES METALICA E 
CIVIL LTDA. JD.TEREZOPOLIS Ok 

Nº 
Func. 

Nº 
cotas 

Nº 
PCD 

130 3 2  

28 SADA TRANSPORTES   
Nº 

Func. 
Nº 

cotas 
Nº 

PCD 
130 52 2  

29 NEUMAYER TEKFOR  Em aberto 
Nº 

Func. 
Nº 

cotas 
Nº 

PCD 
137 3 0  

30 PUC – BETIM  Ok 
Nº 

Func. 
Nº 

cotas 
Nº 

PCD 
158 3 15  

31 
DISTRIBUIDORA DE PERIÓDICOS 
TOCANTINS Campos Elíseos Formulário – de 100 

Nº 
Func. 

Nº 
cotas 

Nº 
PCD 

300 9  0  
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Nº RAZAO BAIRRO Participação Situação atual 

32 RAMACRISNA Marimbá Formulário – de 100 
Nº 

Func. 
Nº 

cotas 
Nº 

PCD 
680 27 12  

33 EXPRESSO NEPAMUCENO S/A PIEMONTE  
Nº 

Func. 
Nº 

cotas 
Nº 

PCD 
140 3 0  

34 MEGATROM EMP ELETRICOS PIEMONTE  
Nº 

Func. 
Nº 

cotas 
Nº 

PCD 
400 12 -  

35 LABORATORIO PHARMASCIÊNCIA LTDA JOL POMENTE  
Nº 

Func. 
Nº 

cotas 
Nº 

PCD 
270 8 0  

36 
FAZENDA VALE VERDE (COMERCIAL 
REGON LTDA) 

VIANOPOLIS  
Nº 

Func. 
Nº 

cotas 
Nº 

PCD 
140 3 0  

* O setor de Recursos Humanos representou também o gestor da empresa. 
** O gestor representou o Recursos Humanos. 
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Tabela 24 – Empresas que não participaram da pesquisa acrescentadas após o trabalho de campo 
 

Nº RAZÃO BAIRRO Participação Situação Atual 

1 ABB LTDA  Não participou 
Nº 

Func. 
Nº 

cotas 
Nº 

PCD 
600 24    

2 
AMI - ANTI CORROSÃO E MANUTENÇÃO 
INDUSTRIAL LTDA PORTO DO ENGENHO 

Não participou 
 
 
 
 
 

Nº 
Func. 

Nº 
cotas 

Nº 
PCD 

120 2    

3 ARAM MINAS METALÚRGICA LTDA 
PARQUE BETIM 
INDUSTRIAL 

Não participou 
 
 
 
 
 

Nº 
Func. 

Nº 
cotas 

Nº 
PCD 

140 3    

4 POWERCOAT BANDEIRINHAS Não participou 
Nº 

Func. 
Nº 

cotas 
Nº 

PCD 
153 3    

5 COLLINS & AIKMAN DO BRASIL LTDA BANDEIRINHAS Não participou 
Nº 

Func. 
Nº 

cotas 
Nº 

PCD 
300 9    

6 FAPE LTDA JARDIM PIEMONT Não participou 
Nº 

Func. 
Nº 

cotas 
Nº 

PCD 
120 2    

7 KLABIN S/A DIST. IND. PAULO CAMILO 3591-1311 
Nº 

Func. 
Nº 

cotas 
Nº 

PCD 
200 4    

8 LEAR DO BRASIL 
DISTR. INDL. PAULO 
CAMILO PENA Não participou 

Nº 
Func. 

Nº 
cotas 

Nº 
PCD 

600 24    

9 MECATRON LTDA JARDIM PIEMONTE Não participou 
Nº 

Func. 
Nº 

cotas 
Nº 

PCD 
100 2    
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Nº RAZÃO BAIRRO Participação Situação Atual 

10 
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – 
PETROBRÁS PINTADOS Não participou 

Nº 
Func. 

Nº 
cotas 

Nº 
PCD 

950 38    

11 PHARMASCIENCE LABORATÓRIOS LTDA JARDIM PIEMONTE 

Não participou 
 
 
 
 
 

Nº 
Func. 

Nº 
cotas 

Nº 
PCD 

100 2    

12 
POWERCOAT TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIE LTDA 

DIST. IND. DE 
BANDEIRINHAS 

Não participou 
Nº 

Func. 
Nº 

cotas 
Nº 

PCD 
400 12    

13 PROEMA MINAS S/A 
DISTRITO  INDUSTRIAL  
PAULO CAMILO PENA Não participou 

Nº 
Func. 

Nº 
cotas 

Nº 
PCD 

500 15    

14 
PROMATI AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS 
LTDA 

DISTR. INDL. 
BANDEIRINHAS Não participou 

Nº 
Func. 

Nº 
cotas 

Nº 
PCD 

150 3    

15 
RIETER ELLO ARTEFATOS DE FIBRAS 
TÉXTIS LTDA 

DISTRITO INDUSTRIAL 
PAULO CAMILO 

Não participou 
Nº 

Func. 
Nº 

cotas 
Nº 

PCD 
137 3    

16 
ROSSETTI EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS 
LTDA OLHOS DÁGUA Não participou 

Nº 
Func. 

Nº 
cotas 

Nº 
PCD 

140 3    

17 
AMI – ANTI CORROSÃO E MANUTENÇÃO 
INDUSTRIAL LTDA PORTO DO ENGENHO Não participou 

Nº 
Func. 

Nº 
cotas 

Nº 
PCD 

120 2    

18 
SUPERGASBRÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS 
S/A 

IMBIRUÇU Não participou 
Nº 

Func. 
Nº 

cotas 
Nº 

PCD 
280 8    
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Nº RAZÃO BAIRRO Participação Situação Atual 

19 TW ESPUMA LTDA 
DISTRITO INDUSTRIAL 
PAULO CAMILO PENA 

Não participou 
 
 
 
 
 

Nº 
Func. 

Nº 
cotas 

Nº 
PCD 

105 2    

20 USIMINAS MECÂNICA S/A - BETIM JARDIM DAS ALTEROSAS Não participou 
Nº 

Func. 
Nº 

cotas 
Nº 

PCD 
133 3    

21 CASAS BAHIA Vila Recreio Não participou 
Nº 

Func. 
Nº 

cotas 
Nº 

PCD 
280 8    

22 T & L COMERCIAL INDÚSTRIA LTDA Jardim Petrópolis Não participou 
Nº 

Func. 
Nº 

cotas 
Nº 

PCD 
107 2    

23 ABCZ SERVICE LTDA BR 381- KM4 Não participou 
Nº 

Func. 
Nº 

cotas 
Nº 

PCD 
100 2    

24 
COMPOMEC EMPREENDIMENTOS 
ELÉTRICOS JD. PIEMONT Não participou 

Nº 
Func. 

Nº 
cotas 

Nº 
PCD 

202 6   

25 FORNAC LTDA FAZENDA SOLAR Não participou 
Nº 

Func. 
Nº 

cotas 
Nº 

PCD 
189 4    

26 JABIL DO BRASIL JD. ALTEROSAS Não participou 
Nº 

Func. 
Nº 

cotas 
Nº 

PCD 
1552 78   

27 MAGNETI MARELLI COFAP  
DISTRITO IND. PAULO 
CAMILO 

Não participou 
 
 
 
 
 

Nº 
Func. 

Nº 
cotas 

Nº 
PCD 

191 4   
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Nº RAZÃO BAIRRO Participação Situação Atual 

28 METALÚRGICA MARDEL JD TEREZÓPOLIS Não participou 
Nº 

Func. 
Nº 

cotas 
Nº 

PCD 
137 3    

29 PRO TECO MINAS IND. E COM  LTDA 
DISTRITO IND. PAULO 
CAMILO Não participou 

Nº 
Func. 

Nº 
cotas 

Nº 
PCD 

376 12   

30 ROSSETTI EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS OLHOS D´AGUA Não participou 
Nº 

Func. 
Nº 

cotas 
Nº 

PCD 
326 10    

31 SAE TOWERS BRASIL BARREIRO DE CIMA Não participou 
Nº 

Func. 
Nº 

cotas 
Nº 

PCD 
300 9   

32 STOLA DO BRASIL  JD ALTEROSAS 
NÃO TEM RH EM 

BETIM 

Nº 
Func. 

Nº 
cotas 

Nº 
PCD 

125 3   

33 TOWER AUTOMOTIVE DO BRASIL 
DISTRITO IND. PAULO 
CAMILO Não participou 

Nº 
Func. 

Nº 
cotas 

Nº 
PCD 

243 7   

34 PLASCAR BANDEIRINHAS Não participou 
Nº 

Func. 
Nº 

cotas 
Nº 

PCD 
746 30   

35 
TERMOBEL  IND. MECÂNICA   LTDA  / 
GRUPO PIEMONT JARDIM PIEMONT NÃO PARTICIPOU 

Nº 
Func. 

Nº 
cotas 

Nº 
PCD 

147 3 0  
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Tabela 25 - Empresas que não participaram da pesquisa 
 

Nº RAZÃO BAIRRO Participação Situação Atual 

1 CEVA LOGISTICS LTDA – BETIM- TNT JARDIM DAS ALTEROSAS Não participou 
Nº 

Func. 
Nº 

cotas 
Nº 

PCD 
4486 17 86  

2 
AETHRA COMPONENTES AUTOMOTIVOS 
LTDA.-BET MORRO DO VALENTE Não participou 

Nº 
Func. 

Nº 
cotas 

Nº 
PCD 

2475 123 0  

3 FIAT AUTOMOVEIS S/A DIST IND PAULO C PE Não participou 
Nº 

Func. 
Nº 

cotas 
Nº 

PCD 
7.673 384 200  

4 TEKSID ALUMINIO DO BRASIL LTDA MARIA FLAVIA Não participou 
Nº 

Func. 
Nº 

cotas 
Nº 

PCD 
1.528 76 0  

5 METALSIDER LTDA CACHOEIRA Não participou 
Nº 

Func. 
Nº 

cotas 
Nº 

PCD 
569 28 1  

6 USIFAST LOGISTICA INDUSTRIAL S/A JD. DAS ALTEROSAS Não participou 
Nº 

Func. 
Nº 

cotas 
Nº 

PCD 
474 19 0  

7 
CENTRO DE AUTO DESENVOLVIMENTO 
DE BETIM ANGOLA Não participou 

Nº 
Func. 

Nº 
cotas 

Nº 
PCD 

421 12 0  

8 
DENSO SISTEMAS TERMICOS DO BRASIL 
LTDA SANTA CRUZ Não participou 

Nº 
Func. 

Nº 
cotas 

Nº 
PCD 

172 3 4  

9 ENGESP CONSTRUCOES LTDA JARDIM CASA BRANCA Não participou 
Nº 

Func. 
Nº 

cotas 
Nº 

PCD 
256 5 4  

10 
POLYPLASTER LTDA COMERCIO 
INDUSTRIA GRANJA SAO JOAO Não participou 

Nº 
Func. 

Nº 
cotas 

Nº 
PCD 

185 4 11  
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Nº RAZÃO BAIRRO Participação Situação Atual 

11 TRANSPORTES FATIMA LTDA BETIM INDUST Não participou 
Nº 

Func. 
Nº 

cotas 
Nº 

PCD 
211 4 0  

12 ALE COMBUSTIVEIS S/A - BETIM BARREIRO CIMA Não participou 
Nº 

Func. 
Nº 

cotas 
Nº 

PCD 
208 4 0  

13 EMBRAPACK EMBALAGENS LTDA JARDIM PIEMONTE Não participou 
Nº 

Func. 
Nº 

cotas 
Nº 

PCD 
178 4 0  

14 
ICEEX IND COM DE EMBAL PARA EXPORT 
LTDA 

BETIM INDUSTRIAL Não participou 
Nº 

Func. 
Nº 

cotas 
Nº 

PCD 
168 3 2  

15 FIAT COMPRAS DO BRASIL LTDA PAULO CAMILO PENA Não participou 
Nº 

Func. 
Nº 

cotas 
Nº 

PCD 
157 3 0  

16 
SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA BRASILEIA 

Não participou 
 

 

Nº 
Func. 

Nº 
cotas 

Nº 
PCD 

157  0  

17 BREMBO DO BRASIL LTDA BANDEIRINHAS Não participou 
Nº 

Func. 
Nº 

cotas 
Nº 

PCD 
154 3 0  

18 
FUNDACAO DOS TRABALHADORES DA 
FIAT DIST IND PAULO C PE 

 
Não participou 

 
 

Nº 
Func. 

Nº 
cotas 

Nº 
PCD 

137 3 0  

19 BETIM VEICULOS S/A PQ BETIM INDUSTRIAL Não participou 
Nº 

Func. 
Nº 

cotas 
Nº 

PCD 
123 2 0  

20 
LIDERPLAST DO BRASIL EMBALAGENS 
LTDA JARDIM PIEMONT Não participou 

Nº 
Func. 

Nº 
cotas 

Nº 
PCD 

114 2 0  

21 
NOVA ROTA TRANSPORTES E 
ARMAZENAGEM LTDA 

JARDIM PIEMONT Não participou 
Nº 

Func. 
Nº 

cotas 
Nº 

PCD 
102 2 0  
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ANÁLISE DAS ENTREVISTAS COM OS GESTORES E OS 
COORDENADORES DO RH DAS EMPRESAS COM 100 OU MAIS 
TRABALHADORES 
 

Sobre a importância do marco normativo 
 

A pesquisa permitiu constatar que as empresas com mais de 100 trabalhadores 

contratam as pessoas com deficiência sistematicamente visando cumprir a legislação de 

cotas, mas, a grande maioria ainda não consegue fazê-lo de forma integral.  

Já as empresas com menos de 100 trabalhadores que, de acordo com a lei de 

cotas, não estão obrigadas e não são estimuladas a contratar pessoas com deficiência, 

não o fazem, a não ser esporadicamente e em quantidades mínimas. 

Embora a maioria das empresas com mais de 100 trabalhadores ainda não 

cumpra integralmente a legislação de cotas, a sua participação na oferta total de 

vagas para pessoas com deficiência é significativamente mais importante do que 

essa mesma oferta feita pelas empresas com menos de 100 trabalhadores e que 

não estão obrigadas legalmente ou estimuladas a contratar pessoas com 

deficiência. 

 No caso das empresas com mais de 100 trabalhadores, é importante ressaltar o 

papel indutivo exercido pelo Ministério Público do Trabalho por intermédio das ações de 

fiscalização e autuação das empresas faltosas em relação à lei de cotas.  

 
Porque é mais fácil você cumprir a cota do que pagar a multa.  A multa é muito alta. 
E a multa não é: você pagou uma vez e acabou.  A multa você paga esse mês, mês 
que vem o Ministério retorna e se multar você tem que pagar a multa de novo...  Até 
você cumprir a cota... (Gestor de recursos humanos de empresa com mais de 100 
trabalhadores) 

 

Em alguns casos, a atuação da fiscalização é referida de forma indireta e quase 

suave, mas a análise do discurso revela a natureza afirmativa da ação fiscalizadora e o 

seu efeito positivo sobre a contratação de pessoas com deficiência. Isto pode ser 

constatado no seguinte depoimento: “eu tive uma sensibilização do Ministério do Trabalho 

entendeu? E eles cobraram isso da gente. Então eu fiz! Peguei o relatório e passei para o 

fiscal. Ele pegou, olhou, analisou e deu OK! (Gestor de recursos humanos de empresa 

com mais de 100 trabalhadores)”. 
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  Algumas empresas que contratam mais pessoas com deficiência do que seria 

necessário, para cumprir a legislação de cotas e que faziam isto antes da existência da 

legislação de cotas e que é a minoria, reafirmam a necessidade da legislação para que 

aumente a contratação de pessoas com deficiência. 

 
Nós entendemos que a empresa tem um papel social, que ela tem que cumprir... E 
dentro desse papel social nós entendemos que a inclusão do portador de deficiência 
no mercado de trabalho é... É uma parte que a empresa pode fazer, e que pode 
fazer muito bem. Mas infelizmente existe um entendimento que só é obrigado se 
houver lei, então eu entendo que a lei tem que existir, para que aqueles que não 
tem isso dentro do próprio programa (Gestor de recursos humanos de empresa com 
mais de 100 trabalhadores). 

 

 Entretanto, a existência de uma legislação que impõe obrigações e sanções às 

empresas que não cumprem com suas obrigações legais não é percebida da mesma 

forma pela maior parte do universo das empresas pesquisadas.  Contribuem para isso, 

tanto o baixo nível de informação dos gestores de recursos humanos sobre a inserção da 

pessoa com deficiência no mercado de trabalho quanto os preconceitos que os mesmos 

nutrem em relação ao tema.  

 O nível de conhecimento da lei por parte dos gestores das empresas com mais de 

100 trabalhadores é variável, sendo que alguns desconhecem completamente a lei. O 

depoimento do gestor de recursos humanos de uma empresa com mais de um mil 

trabalhadores, transcrito abaixo, que faz parte da cadeia produtiva automobilística, uma 

das cadeias produtivas mais avançadas do Brasil, é emblemática; por um lado, da falta de 

conhecimento dos gestores e, por outro lado, da fragilidade da fiscalização, mesmo nas 

grandes empresas.  

 

Eu também não conheço a lei... Então, fica difícil falar: falta isso, falta aquilo. Fica 
difícil! Eu não conheço.  Mas eu acho o seguinte: que uma empresa do porte da 
(....),  com mil funcionários. Não sei se essa lei obriga a ter... Disseram-me que 
não...[....]...  .. Eu não li, mas eu acho que teria que ter! A empresa teria que estar 
fazendo modificações pra poder ter essas pessoas aqui dentro (Gestor de Recursos 
Humanos de empresa com mais de 100 trabalhadores). 

 

 Os argumentos trabalhadores contra a legislação de cotas variam desde aqueles 

ancorados em uma forma de gerencialismo pretensamente econômico até os claramente 

discriminatórios. Entre os argumentos de natureza gerencial é possível identificar, por 

exemplo, a preocupação com um aumento dos custos de mão de obra imposto pela 

necessidade de contratar pessoas com deficiência, que sequer são percebidas como 
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trabalhadores, e a necessidade de controlar estes custos por intermédio da demissão de 

trabalhadores sem deficiência. Tal situação é percebida como fonte de prejuízo 

econômico para a empresa e como fonte de conflitos entre os trabalhadores.  

 
Se eu vou colocar um deficiente obrigatoriamente eu vou ter que mandar um outro 
[...trabalhador...] embora. Porque  eu não vou poder onerar os meus custos,  né?”... 
Só para ter pessoas [... com deficiência...]. Então eu vou colocar nove deficientes e 
vou dispensar dez, ou nove pessoas que tem emprego. Eu acho que isso cria...  
Então  eu acho que isso é prejuízo e que pode trazer... E  que pode criar o 
atrito(Gestor de Recursos Humanos de empresa com mais de 100 trabalhadores). 

 
Entre os argumentos claramente discriminatórios, é possível identificar a percepção 

que  são das pessoas com deficiência comprometidas com a organização e com o 

trabalho.  

Na outra empresa em que eu trabalhava, a gente tinha vinte e dois deficientes, 
surdos e mudos... Nossa senhora! Era muito difícil!... O absenteísmo deles era 
altíssimo! Eles faltavam assim... Por qualquer motivo eles faltavam... Eu cheguei a 
dar justa causa para um deficiente! A gente quase morria para contratar um 
deficiente e eu cheguei a dar justa causa... Porque eles eram muito 
descomprometidos (Gestor de Recursos Humanos de empresa com mais de 100 
trabalhadores). 

 
 Alguns acreditam que as pessoas com deficiência não querem trabalhar, querem 

benefícios, como a aposentadoria pela previdência social: “No fundo, no fundo [...] pelo 

menos 60% dos deficientes! Eles buscam é a aposentadoria (Gestor de recursos 

humanos de empresa com mais de 100 trabalhadores)”.   

Outros seriam acomodados com a deficiência. De acordo com um gestor de 

recursos humanos “o  portador de deficiência é muito acomodado com a situação dele... 

[... ele pensa assim...]... “Ah, infelizmente, eu sou um tetraplégico, eu não posso trabalhar, 

então eu vou ficar quieto aqui em casa, infelizmente eu não tenho condições de 

trabalhar”.  

Outros acreditam que as pessoas com deficiência usam a deficiência para 

estimular sentimentos de piedade que lhes permitam obter vantagens e privilégios: “a 

experiência que eu tive com os deficientes com quem eu trabalhei! Eles, infelizmente, eles 

querem, se fazem de coitados! Eles acham que por terem uma situação dessa, têm que 

ter determinados privilégios (Gestor de recursos humanos de empresa com mais de 100 

trabalhadores)”. 

 Além dos questionamentos fundados em preconceitos ou daqueles motivados por 

preocupações de ordem gerencial, é possível identificar um terceiro grupo de 
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questionamentos que se referem ao papel do estado na questão da inclusão das pessoas 

com deficiência no mundo do trabalho.  

 Para algumas empresas, a legislação de cotas é uma tentativa do Estado de se 

eximir de responsabilidade em relação às pessoas com deficiência e de transferir o ônus 

dos seus cuidados para a iniciativa privada. “Eu acho inclusive que o governo está 

tentando tirar a responsabilidade dele na hora que ele faz essa cobrança para a empresa” 

(Gestor de recursos humanos de empresa com mais de 100 trabalhadores). Tal 

percepção está associada à concepção que o estado deve prover a formação 

profissionalizante necessária para a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho e que, além disso, deve ser assistencial na sua relação com as pessoas que não 

sejam aceitas pelo mercado de trabalho.  

  Ao Estado caberia todo o custo da formação do trabalhador para a iniciativa 

privada e todo o custo de manutenção dos excluídos do mercado. Entretanto, “os órgãos 

públicos não estão preparados e não oferecem a mão de obra preparada para que as 

empresas produzam. Então muitas vezes o que acontece? Porque que existe a 

resistência das empresas? (Gestor de recursos humanos de empresa com mais de 100 

trabalhadores)”.  

 Ocorre a recusa das empresas em incluir as pessoas com deficiência. Esta recusa 

se manifesta, em grande parte das empresas, na recusa de admitir quem não é 

qualificado, na recusa em assumir a responsabilidade de formar o trabalhador com 

deficiência; na negativa em atribuir-lhes uma função, depois de admitido. Ou seja, o 

trabalhador com deficiência até é admitido, mas é subutilizado. É contratado para permitir 

que empresa cumpra a cota. Feito isso, 
 
“as pessoas  são  alocadas de forma errada! Sabe? As pessoas, às vezes, são  
subutilizadas dentro da empresa.  As pessoas entram na empresa e ficam lá!  No 
cantinho! E não é isso?  Perante a lei está tudo certo. O  numero de funcionários... 
[cumpre os requisitos legais]... Como se fosse a YYYYY aqui colocasse quinze 
pessoas, de repente, para ficar sentadas ali, ou subutilizadas fazendo um serviço 
que não está ajudando em nada o desenvolvimento mental e mesmo físico dela” 
(Gestor de recursos humanos de empresa com mais de 100 trabalhadores).  
 

Neste caso, a atitude é “contratar e deixar a pessoa sentadinha ali, o dia inteiro. 

Aquela pessoa que você passa e ela está sentada o dia inteiro!” (Gestor de recursos 

humanos de empresa com mais de 100 trabalhadores). 

 A despeito de ações desta natureza, serem resultados de decisões gerenciais das 

empresas, a responsabilidade, pelas mesmas, é imputada ao estado.  “O problema é do 
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governo... O governo é que não soube trabalhar essas informações. O governo não soube 

trabalhar essa questão da inserção social. Está sendo uma experiência? As empresas 

estão sendo exigidas? Tudo bem! Mas o governo não tá fazendo o papel dele” (Gestor de 

recursos humanos de empresa com mais de 100 trabalhadores). 

 A pesquisa identificou a existência de desconforto entre os gestores de recursos 

humanos das empresas com mais de 100 trabalhadores por que entende-se que formar 

as pessoas com deficiência para o mercado de trabalho é responsabilidade do estado, 

mas que o estado não faz e que não se sabe de quem exigir o cumprimento desta 

responsabilidade. “A lei é muito clara. Né? Que   cabe...  não sei se é ao Ministério Social, 

se  à Previdência social  preparar [as pessoas com deficiência]. Né?  E  treinar essas 

pessoas para que elas possam ingressar no mercado de trabalho.  Né?” (Gestor de 

recursos humanos de empresa com mais de 100 trabalhadores). 

 Também se entende que cabe ao governo identificar, mobilizar e organizar estas 

pessoas.  

“E falta também o poder público ir atrás dessas pessoas e trazê-las para uma 
associação, e para uma organização. Qualquer coisa que desmistifique isso na 
cabeça dele e mostre para ele que ele realmente tem condições de estar 
ingressando” (Gestor de recursos humanos de empresa com mais de 100 
trabalhadores). 
 

 De acordo com estas concepções cabe ao estado toda a responsabilidade de 

identificar, educar, treinar, mobilizar, organizar e assistir as pessoas com deficiência para 

que possam se inserir no mundo do trabalho e assistir aquelas que não se enquadram no 

perfil determinado pelo mercado. Entretanto, na percepção das empresas o estado não 

está se desobrigado de nenhuma destas tarefas.   

 
“Eu acho que já começou de forma errada. Essa questão da divulgação de você ter 
que colocar nas empresas, por causa dessa questão de obrigatoriedade por lei, eu 
acho que... Acho que o sistema na verdade já começou errado, que força as 
empresas a já entrarem com esses deficientes na empresa... Eu acho que deveria 
ter sido feito de outra forma sabe...”. (Gestor de Recursos Humanos de empresa 
com mais de 100 trabalhadores). 
 

As empresas reclamam a ação de estruturas de formação para o trabalho, novas 

ou já existentes, patrocinadas pelo estado.  

 
“Por exemplo, o SENAI.  Uma instituição que formasse, formação mesmo, o 
profissional com deficiência.  Deveria existir em todas as cidades.  Que houvesse 
uma preparação dessas pessoas, ou seja, quem quer realmente trabalhar vai fazer 
esse curso, se capacitar.   Teria serviços de mecânica, de administrativo, de auxiliar 
de serviços gerais, de eletricista, de costura, de recepção, de qualquer coisa... Mas 
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que houvesse esse centro e que as pessoas fossem.. [qualificadas]... Como se 
fosse um segundo grau. Seria obrigatório.  As pessoas teriam que se capacitar de 
verdade... E aí seria um local onde as empresas iriam buscar essas pessoas 
capacitadas que realmente querem trabalhar.  Eu acho que deveria ter um órgão 
dessa forma. Porque fica tudo muito solto, sabe?” (Gestor de Recursos humanos de 
empresa com mais de 100 trabalhadores) 
 

 Na impossibilidade de contar com estes serviços, a opção de algumas empresas é 

“procurar contratar pessoas que a gente não precise mexer muito. Porque a empresa já 

tem uma estrutura pronta! Tem muita coisa aqui que não dá pra mexer” (Gestor de 

recursos humanos de empresa com mais de 100 trabalhadores). Ou seja, as empresas 

buscam formas de incorporar as pessoas com deficiência  sem precisar mudar, sem 

transformar valores e comportamentos, sem custos, sem fazer investimentos específicos.   

 Pode-se identificar nos depoimentos das empresas uma percepção negativa da lei 

de cotas, por entender que ela impõe ações e custos que interferem nas suas decisões de 

gestão do negócio e que no limite podem comprometer a viabilidade empresarial destes 

mesmos negócios, caracterizando, portanto, uma intervenção equivocada do estado 

sobre o mercado, comprometendo o seu funcionamento e os resultados que os agentes 

econômicos podem obter das suas operações. 

 Se a percepção que os gestores das empresas com mais de 100 trabalhadores têm 

da lei é negativa, a percepção que algumas pessoas com deficiência que estão 

empregadas nestas mesmas empresas têm da lei de cotas é positiva. Neste ponto é 

importante frisar que a despeito da visão positiva de alguns destes trabalhadores, a 

maioria absoluta das pessoas com deficiência que estão empregadas nas empresas com 

mais de 100 trabalhadores não conhece a lei de cotas.   

 Na visão das pessoas que conhecem a lei, ela cumpre papel fundamental na 

diminuição do preconceito contra as pessoas com deficiência “A lei contribui para diminuir 

o preconceito” (Pessoa com Deficiência empregada em empresa com mais de 100 

trabalhadores). Além disso, é possível constatar a percepção que o índice de criação de 

oportunidades de emprego formal aumentou.   

 
“Eu acho essa legislação muito boa, porque há sete anos atrás era muito difícil prá 
gente arrumar emprego. Né?  A pessoa deficiente, agora sim!  Agora  é bem mais 
fácil, tanto que o mercado está até escasso.  Né?  Tá  uma procura muito grande 
por essas pessoas com deficiência empregada em empresa com mais de 100 
trabalhadores”. 

  
 Neste caso mostra-se nitidamente a oposição dos interesses de dois grupos que 

são afetados pela política pública de inserção de pessoas com deficiência no mundo do 
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trabalho e que ao mesmo tempo são atores na construção desta mesma política, os 

empregadores e os trabalhadores.  

 No caso das empresas com menos de 100 trabalhadores que não são afetadas 

pela política de inclusão de pessoas com deficiência, o quadro que se descortina é 

diverso.  Sem proteção legal e sem contar com o estímulo ao capital para contratar 

pessoas com deficiência, estes trabalhadores enfrentam forte discriminação direta e 

indireta que se reflete na baixa absorção deste segmento de trabalhadores por estas 

empresas.   

 O relato dos poucos trabalhadores com deficiência que conseguiram ser 

trabalhadores nestas empresas mostra que eles não conhecem a lei de cotas: “Essa  lei 

eu desconheço, porque aqui eu acho que é só tem eu com deficiência” (Pessoa com 

Deficiência) empregada em empresa com menos de 100 trabalhadores). Também relatam 

que não encontraram facilidades para se inserir no mercado de trabalho, só dificuldades:  

“Facilidade !  Como assim?” (Pessoa com Deficiência) empregada em empresa com 

menos de 100 trabalhadores).  

 
Foi difícil, difícil demais! Procurei emprego e não achava.  Foi uma fase difícil 
demais! Sorte que eu fazia qualquer coisa capinava quintal pros outros, tirava areia 
pra vender.  Não consegui emprego até que surgiu essa vaga aqui e estou até hoje 
(Pessoa com Deficiência empregada em empresa com menos de 100 
trabalhadores). 

 
Em síntese, a análise dos dados permite afirmar que a lei de cotas para 

pessoas com deficiência é pouco conhecida, tanto pelas empresas como pelas 

pessoas com deficiência e que este baixo nível de informação influencia a sua 

eficácia.  

A eficácia da lei também é influenciada pela discordância das empresas quanto à 

natureza compulsória da contratação de pessoas com deficiência que, entre outras 

questões, não atendem as suas exigências de qualificação, qualificação pela qual não 

estão dispostas a pagar e que  exigem  a realização de investimentos adicionais para 

garantir a acessibilidade e a adaptação aos postos de trabalho. 

Também é possível afirmar que a efetividade que a lei apresenta até o 

momento é fruto da ação fiscalizadora e punitiva do Ministério Público do Trabalho 

e que sem a existência de coação por parte do estado, as empresas não contratam 

pessoas com deficiências.  
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Tais conclusões permitem afirmar que a inclusão de maior número de pessoas com 

deficiência no mercado depende da ampliação da ação fiscalizadora e punitiva do estado 

nas empresas que estão obrigadas a cumprir a lei de cotas; da eventual ampliação do 

escopo da lei, determinando cotas para as empresas com menos de 100 trabalhadores e 

da realização de investimentos maciços na divulgação da lei para os públicos 

interessados diretamente na questão: as pessoas com deficiência, os gestores de 

recursos humanos de todas as empresas.   

Além disso, é necessário articular a ação de organizações públicas e privadas que 

se relacionam com os temas da assistência, da educação, da formação para o trabalho e 

da oferta de trabalho para as pessoas com deficiência visando garantir a sua inserção no 

mundo do trabalho.    

 

A discriminação das pessoas com deficiência 
 

Os argumentos utilizados pelos gestores de recursos humanos das empresas com 

mais de 100 trabalhadores para justificar a rejeição ao cumprimento da lei de cotas 

encontram amparo em concepções discriminatórias amplamente difundidas na sociedade 

brasileira, sem qualquer tipo de subterfúgio, como por exemplo, a de que pessoas com 

deficiência são inúteis. Segundo uma pessoa com deficiência “o povo tratava deficiente 

como se fosse, por exemplo, uma pessoa inútil, que não serve prá nada” (Pessoa com 

Deficiência empregado em empresa com menos de 100 trabalhadores).  

 Esta percepção fortemente negativa sobre a pessoa com deficiência se manifesta 

na fala dos gestores de recursos humanos das empresas no medo de contratar, no receio 

da reação dos clientes e dos demais trabalhadores frente à presença dos trabalhadores 

com deficiência e finalmente no sentimento  de alívio quando as reações negativas não 

surgem: “eu fiquei com receio de ter algum problema quanto ao motorista, de alguém ficar 

com medo, com receio dele estar dirigindo, mas eu não tive nenhuma reclamação” 

(Gestor de recursos humanos de empresa com mais de 100 trabalhadores). 

 As raízes de concepções discriminatórias, tão fortemente arraigadas e 

determinantes do comportamento social, devem ser buscadas nas matrizes de 

interpretação da deficiência que são dominantes nas sociedades ocidentais. Segundo 

Freitas (2007, p.60) é possível identificar pelo menos seis (06) matrizes de interpretação 
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sobre a deficiência: subsistência / sobrevivência; sociedade ideal e função instrumental da 

pessoa; espiritual; normalidade; inclusão social e técnica. A matriz de interpretação  

subsistência / sobrevivência é uma das mais antigas e suas origens remontam a tempos 

ancestrais da humanidade. Está fundada na concepção de que a deficiência dificulta a 

subsistência e a sobrevivência do grupo e que os interesses do grupo se sobrepõem aos 

interesses do individuo. Nesta perspectiva, a pessoa com deficiência é percebida como 

inútil, mais do que isso, além de não contribuir para a subsistência e para a sobrevivência 

do coletivo ele é um peso; e se é um peso deve ser descartado porque além de ser 

incapaz de contribuir para a sobrevivência e para a subsistência do coletivo, ele consome 

recursos escassos.  

  Nestas condições, a única possibilidade da pessoa com deficiência ser incluída  é 

mediante a comprovação inequívoca da capacidade de contribuir para a subsistência e 

para a sobrevivência do grupo,  como qualquer elemento sem deficiência. Ou seja, a 

pessoa tem que ser capaz de produzir em condições de igualdade com os as pessoas 

que não possuem deficiência, sem demandar tratamento especial, sem demandar 

investimentos diferenciados, sem privilégios. Deve se tornar igual aos sem deficiência, por 

conta própria, sem onerar o coletivo.  

 Ao identificar os comportamentos que caracterizam tal concepção de deficiência é 

possível construir um elenco de políticas e práticas “igualitárias” de gestão de recursos 

humanos fundadas em uma pretensa igualdade entre as pessoas com deficiência e sem 

deficiência. Em função deste tipo de igualitarismo a pessoa com deficiência deve 

concorrer, de igual para igual, com os as pessoas que não possuem deficiência nos 

processos de recrutamento e seleção. “Não importa se é branco, se é preto, se falta um 

braço, se falta uma perna” (Gestor de recursos humanos de empresa com mais de 100 

trabalhadores). 

 Como resultante das atitudes igualitaristas, a condição de ter deficiência deve ser 

um acaso e não um determinante da contratação de qualquer trabalhador.  

 
“Então eu tenho deficiente auditivo no nosso quadro. Nós temos três e é incrível! 
Eles são antigos, são de antes da lei. Depois da lei não apareceu nenhum!  Para te 
falar a verdade, eles são antes e o que eles fazem?  São excelentes!  Mas eles 
vieram de um período que não tinha essa historia de portadores de deficiência.  Não 
tinha nada disso!  Então eles entraram como uma pessoa qualquer, como um 
profissional qualquer”. (Gestor de recursos humanos de empresa com mais de 100 
trabalhadores). 
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“Bem! No caso dele foi depois que nós descobrimos que ele tinha uma deficiência. 
Aliás, ele estava dentro daquilo que a gente pedia. Né?  Então foi contratado.  Ele 
tava dentro do perfil desejado... [para o cargo]”.  (Gestor de recursos humanos de 
empresa com mais de 100 trabalhadores) 
 
 
“A contratação de x foi... por acaso. Não foi buscado essa pessoa... [com 
deficiência]...  Eles foram indicados por outros funcionários, vieram, fizeram o 
processo seletivo e foram admitidos. Não houve nenhuma intenção...[do 
recrutador]...nem da empresa em buscar uma pessoa deficiente” (Gestor de 
recursos humanos de empresa com mais de 100 trabalhadores). 
 

 

E de nenhuma forma essa condição deve influenciar o seu desempenho.  

 
“Você não vai acreditar. Ela é ótima!  Mas a diferença é que ela não veio porque ela 
é portadora de deficiência, ela veio na qualidade de profissional procurando 
trabalho”. (Gestor de recursos humanos de empresa com mais de 100 
trabalhadores). 
 
“Eu acho que a pessoa tem que ter um perfil para trabalhar numa empresa. Por 
mais que ela tenha deficiência eu acho que a postura em termos pessoais, 
profissionais, de comprometimento, de horário! Isso não tem que deixar a desejar 
por ter essa dificuldade! Não! Então a gente vai frisar muito nisso, todos aqueles 
aspectos que a gente tenta captar de um candidato em perfeita condição de saúde, 
a gente vai tentar captar de um deficiente”. (Gestor de recursos humanos de 
empresa com mais de 100 trabalhadores). 
 

Se a contratação de uma pessoa com deficiência significar que a empresa 

necessita fazer qualquer tipo de adequação de estrutura ou de procedimentos para 

receber a pessoa com deficiência, a contratação não é realizada. 

 

“A nossa estrutura não está adequada para... [receber]..., por exemplo,  um 
cadeirante. Eu não tenho como empregar um cadeirante porque ele não tem como 
subir para o refeitório ou para a administração.  Ele vai ficar limitado ao pátio. Se eu 
colocá-lo no galpão, por exemplo, para ele ter acesso ao galpão de cima, ele tem 
que sair para a rua, por causa dos degraus.  Então, o cadeirante eu não tenho 
condições de receber. Desde que a deficiência não vá trazer maiores transtornos 
pra ele, nós não temos nenhum tipo de restrição. Então, por exemplo, eu não tenho 
como contratar um deficiente auditivo cem por cento. Por que eu tenho que ter 
quem lê lábios.  Eu não tenho ninguém aqui que vai poder se comunicar com eles 
da forma adequada. Entendeu?”. (Gestor de recursos  humanos de empresa com 
mais de 100 trabalhadores).   
 

 Tratar de formar igual aos desiguais é um valor na empresas, de forma que uma 

pessoa com deficiência é “igual aos demais. A mesma coisa. Não tem nenhuma 

discriminação ou treinamento especial” (Gestor de recursos humanos de empresa com 

mais de 100 trabalhadores). 
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“Não há adaptações específicas para facilitar a vida do deficiente no trabalho, as 
únicas ferramentas e recursos a que ele tem acesso são os mesmos que estão 
acessíveis para todos.  Uma pessoa com deficiência que trabalha como “chapa de 
caminhão” (carrega e descarrega caminhões), que apresenta seqüela de lesão em 
uma das pernas informa: “Tem uma rampa, que fizeram para todo mundo, não tem 
modificação específica nenhuma... [ para minha deficiência ] ... “( Pessoa com 
Deficiência que trabalha em uma empresa com menos de 100 trabalhadores).  
 
 

 Nestas condições a pessoa com deficiência deve apresentar rendimento no 

trabalho superior ao dos trabalhadores sem deficiência e isso, apresentar qualidade 

superior de trabalho deve ser o normal.  “Às vezes executam tarefas até com uma 

qualidade superior à pessoa... Normal.  Né?” (Gestor de recursos humanos de empresa 

com mais de 100 trabalhadores).  

 Nestas avaliações de desempenho, devem ser avaliados de acordo com as 

mesmas métricas às quais estão submetidos os demais trabalhadores. Não há métricas 

especificas, não há critérios específicos para quem tem deficiência.  

 
“Não. Nós não temos critério específico... [para avaliar o trabalho de 
pessoas com deficiência]...  Não criamos nada específico. Não criamos 
nada especifico para avaliar o trabalho deles. O que eu posso dizer é...  Por 
relato do pessoal da produção, dos lideres e dos gerentes é que são 
pessoas extremamente produtivas.  São muito atenciosos.  São muito 
perfeccionistas.   Outro dia um gerente de produção veio me dizer que se eu 
pudesse arrumar mais pessoas do perfil deles... [ele gostaria]... Eu gostaria 
de ter mais pessoas com o perfil deles na produção”. (Gestor de recursos 
humanos de empresa com mais de 100 trabalhadores) 
 

 Em alguma medida, as métricas de desempenho no trabalho que são empregadas 

na empresas são métricas ideais, que se referem ao desempenho dos melhores 

trabalhadores (os mais produtivos) em condições ideais de trabalho (descansados, 

motivados para o alto desempenho e detendo todos os recursos necessários para a 

execução da tarefa).  

Nesse sentido é correto afirmar que o seu emprego representa a negação da 

deficiência, o que acarreta a exclusão de qualquer referência, de qualquer consideração 

que não seja aquela permitida pela adoção dos parâmetros idealizados. Ao possibilitar tal 

situação não se faz à inclusão dos diferentes, mas pelo contrário, se faz a sua negação, a 

sua exclusão da forma mais perversa, que é pela introjeção por parte da pessoa com 

deficiência que não existe diferença entre ele e os trabalhadores sem deficiência. Em 

razão disto, para ser incluído no mundo do trabalho, ele não apenas deve apresentar 

rendimento igual aos demais trabalhadores, ele deve apresentar rendimento melhor.  
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 Caso, por qualquer motivo, a pessoa com deficiência não seja capaz de 

corresponder a estes ideais somente lhe resta uma alternativa de sobrevivência: a 

caridade. Na concepção espiritual de deficiência, depender da caridade alheia é o único 

recurso que resta para aqueles homens que foram escolhidos como instrumento de 

manifestação da graça divina e para manifestar o chamado de Deus  para que os demais 

homens  pratiquem o bem.  Trata-se de uma aposta arriscada em uma sociedade de 

capitalismo tardio e tão desigual como a brasileira. Nas palavras do gestor de recursos 

humanos de empresa com mais de 100 trabalhadores: 

 
Eu não acho que uma empresa tem que incluir deficientes por caridade. ...[...]... 
Agora se eu for levar a questão da contratação de deficientes como caridade... Fica 
complicado demais! O negócio começa a ser até inevitável...Porque se você for 
olhar 3% do seu quadro, ou até mesmo 5% do seu quadro, pra fazer caridade, não 
dá. 

 

Estes gestores acreditam que fazer caridade é algo que compromete o negócio, 

mas que estão sendo obrigados pelo governo a fazer isso. A articulação entre 

concepções: subsistência e sobrevivência, ideal e espiritual na sociedade brasileira 

configuram um cenário social no interior do qual a pessoa com deficiência somente conta 

com uma possibilidade de inclusão no mundo do trabalho, pela negação da deficiência, o 

que deve ser demonstrado pela apresentação de rendimento no trabalho superior a dos 

trabalhadores sem deficiência.  

  Como um último recurso para os que são incapazes de negar a própria deficiência, 

resta assumir a condição de deficiência como anormalidade. A concepção de deficiência 

como anormalidade, em oposição à normalidade das pessoas que não possuem 

deficiência é um produto da modernidade que entende anormalidade e deficiência como 

desvio da norma.   

Esta concepção se manifesta nas práticas educacionais e profissionais em que as 

pessoas com deficiência são segregadas das demais pessoas em práticas e espaços 

protegidos de trabalho. A deficiência é entendida como doença, portanto ela e todas as 

questões relacionadas a ela devem ser tratadas como tal. Um gestor de recursos 

humanos de empresa com mais de 100 trabalhadores expressa tal percepção da seguinte 

forma: “Eu percebo que ás vezes, eles mesmos... [os trabalhadores com deficiência]... se 

discriminam. Então assim! Talvez um processo de grupo, um processo terapêutico com 

eles pudesse dar uma auto-estima maior, uma autoconfiança.” 
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 Segundo Freitas (2007, p.55) “nesta matriz de interpretação podem ser 

contempladas as práticas de inserção de pessoas com deficiência nas empresas que 

utilizam a deficiência como critério de alocação nas funções, e não o potencial delas para 

o trabalho”.  Neste caso, o emprego instrumental da deficiência pode ocorrer de duas 

formas. Em uma delas a deficiência é uma restrição que limita os locais e as funções que 

podem ser atribuídas à pessoa com deficiência. Esta limitação ocorre principalmente por 

que, como já foi relatado, as empresas não se dispõem a fazer e não fazem investimentos 

em acessibilidade e adaptações ergonômicas  do posto de trabalho para que seja 

adequado a um trabalhador com deficiência. No outro caso, a deficiência é tomada uma 

vantagem para a empresa. 

 Embora as empresas possuam clareza que deficiência pode ser limitação ou 

vantagem empresarial, os gestores de recursos humanos não possuem informações 

acuradas sobre em que situações a deficiência representa uma restrição, nem como lidar 

com esta “restrição”. 

 
A deficiência da pessoa x [chefe do rh] é não saber para onde encaminhar esse 
deficiente. Para qual área posso encaminhar esse deficiente? Para qual área posso 
encaminhar esse deficiente auditivo? Para qual área posso encaminhar... [uma 
pessoa]... Deficiente que não tenha braços, os membros inferiores? Então hoje a 
nossa dificuldade é essa (Gestor de recursos humanos de empresa com mais de 
100 trabalhadores) 
 

 A quinta matriz, a de inclusão das pessoas com deficiência, é fundada no conceito 

de cidadania como fundamento da organização do estado brasileiro, juntamente com a 

soberania, a dignidade da pessoa humana; os valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa e o pluralismo político (BRASIL, 1998). Cidadania, nos termos da Constituição 

da República Federativa do Brasil (1998, art.5º), deve ser entendida como a condição 

pela qual “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-

se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, 

à liberdade, à segurança e a propriedade”.  

É importante notar que o conceito de cidadania proposto pela Constituição do 

Brasil não se vincula à condição de nacionalidade, mas à de humanidade e é a partir 

desta dimensão que se discute a questão da inclusão da pessoa com deficiência no 

mundo do trabalho. Para isto é necessário negar, não a deficiência, mas as concepções 

de deficiência que acarretam a exclusão da pessoa com deficiência do convívio da 

sociedade e do mundo do trabalho, como proposto na concepção ideal e na da 
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subsistência / sobrevivência. Também significa a recusa de qualquer concepção que 

signifique inclusão pela caridade. Na dimensão da cidadania a questão não é de caridade, 

mas de garantia de direitos. 

 Neste ponto reside uma forte fragilidade da discussão como vem sendo feita pelas 

empresas. Confunde-se garantia de direitos de cidadania com caridade e com 

estratégia de negócio. No primeiro caso, alguns gestores de recursos humanos de  

empresas com mais de 100 trabalhadores tomam  responsabilidade social como  

sinônimo de caridade e afirmam em relação à inclusão de pessoas com deficiências: “a 

gente já tem um programa de caridade. A gente tem um programa de responsabilidade 

social aqui dentro que pega os menores carentes da região e os treina, os capacita”.  

 No segundo caso, o conceito de cidadania é empobrecido, esvaziado de seu 

sentido político e reduzido a mera ferramenta de gestão para alcançar vantagem 

competitiva no mercado. A capacidade de gerir com competência a inclusão das pessoas 

com deficiência se torna um ativo da organização. 

 A despeito do reducionismo e das confusões conceituais, algumas empresas tem 

buscado construir políticas e práticas de gestão de recursos humanos que considerem a 

inclusão das pessoas com deficiência de outra forma que não seja o mero cumprimento 

da lei, uma caridade ou uma estratégia de mercado. De acordo com o gestor de recursos 

humanos de uma empresa com mais de 100 trabalhadores que talvez possa ser incluída 

neste grupo: 

 
A DDDDD contrata pessoas com deficiência não somente para cumprimento da 
legislação, que exige esse cumprimento, mas porque ela entende que ela tem um 
papel social a cumprir. É uma maneira que ela encontrou de cumprir esse papel é 
exatamente fazendo a inclusão desse pessoal portador de deficiência. 

 
Em algumas empresas esta discussão admite que responsabilidade social possa 

significar abrir mão de alguns parâmetros e metas idealizadas.  

 

A questão da deficiência?  Eu acho que também é de responsabilidade social.  Sim!   
A empresa ela tem que ser responsável por isso. Agora, é o seguinte: a gente 
também tem que saber que vai ter uma redução, por exemplo, de produtividade.  
Dependendo da deficiência, vai sim. A gente não pode ser cego e falar 'é lindo e 
tudo mais’. Não é! A gente, à medida que for trabalhar com a realidade, a gente vai 
colocar, vai inserir, e tudo mais, mas terá uma queda de produtividade.  Talvez o 
serviço vai se tornar um pouco moroso. Isso a gente vai ter que trabalhar com isso.  
Talvez uma atividade que... [apenas]...uma pessoa faça, vai ter que ter duas. Vai 
ser uma coisa a que a gente vai ter que realmente se adaptar. (Gestor de Recursos 
Humanos de empresa com mais de 100 trabalhadores). 
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Frente à análise propiciada pela pesquisa qualitativa, junto ás empresas com mais 

de 100 trabalhadores é confirmada a necessidade de intervenções junto aos gestores e 

aos profissionais do RH no sentido de sensibilizá-los e oferecer subsídios técnicos e 

científicos para lidar com a inclusão da pessoa com deficiência, sem que haja a 

predominância dos paradigmas que obscureçam as potencialidades deste sujeito 

enquanto trabalhador produtivo. 
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ANÁLISE DAS ENTREVISTAS COM AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
EMPREGADAS NAS GRANDES EMPRESAS DO MUNICÍPIO (100 OU 
MAIS TRABALHADORES) 

 

Assim como nas empresas com menos de 100 trabalhadores os empregos 

conquistados nas grandes empresas pelas pessoas com deficiência se devem muito mais 

as redes sociais (amigos, conhecidos e parentes) de relações do que ao apoio de 

qualquer instituição governamental ou não governamental que se proponha a trabalhar 

junto a este público. Este fato corrobora com o que foi identificado na análise do discurso 

dos gestores e do RH, ou seja, não há nenhuma iniciativa sistemática das empresas no 

sentido de buscar e incluir as pessoas com deficiência em seus quadros de trabalhadores. 

Este fato é fortemente revelado nas falas dos entrevistados como se segue abaixo: 
  

Sujeito a - Este emprego... Foi bom eu já conhecia mais ou menos o SSSSS né, e 
tem um rapaz aí que é um amigo meu. Eu tinha saído do outro serviço ai eu pedi 
ele e ele conseguiu pra mim. 
 
Sujeito b - Através de um amigo. Um amigo que trabalha aqui que trouxe meu 
currículo. 
 
Sujeito c - É... Isso foi através do meu irmão né e eu já trabalhei com ele antes 
aqui há muito tempo atrás e eu tava desempregado na época e os dois 
conversando e acabou que eu vim passei nos testes aí fui aprovado e tô  até hoje. 
 
Sujeito h - A minha ex mulher arrumou pra mim. 
 
Sujeito i - Amiga, amiga dela trabalha aqui. Tá. A amiga dela que arrumou pra ela 
 
Sujeito j - Assim né, na verdade foi uma amiga, que mencionou né, que tinha vaga 
desde muito tempo, certo. E uma amiga, muito amiga, casada com meu 
cunhado... 
 
Sujeito l - O meu irmão ele trabalha aqui né, como torneiro mecânico, aí surgiu né 
um comentário dele ele falou que, que a RRRR tava precisando né desta cota pra 
pessoas com deficiência...   
 

 Quando houve apoio institucional para a conquista do emprego formal as 

instituições citadas pelos entrevistados foram a SEMAS, CAAPD, APAE, APROMIV e a 

ADEFIB. No restante dos casos o emprego foi conquistado pelo esforço da própria 

pessoa entregando currículos ou atendendo anúncios feitos pelas empresas como relata 

os sujeitos d, e, c e f ou por concurso como relata o sujeito g que trabalha em uma 

repartição pública. 
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Sujeito d - Através de anúncio. 
 
Sujeito e - Eu acredito que foi sorte... Eu vi um boletim que tava solicitando 
pessoas com deficiência, daí preenchi a ficha e... Dez dias mais ou menos eu já 
tava trabalhando. 
 
Sujeito c - A... Eu vim aqui né, como todo mundo faz né, e esperei sair à vaga né 
aí quando deu eles me chamaram. Você trouxe o currículo? Não, não esperei... Só 
porque eles chama assim né, cê espera quando surge a vaga né aí 
 
Sujeito f - Bom eu trouxe o currículo e, depois que eu trouxe o currículo demorou 
mais ou menos um ano e meio pra eles me chamarem, e ai eu fiz a entrevista e na 
primeira entrevista eu não passei, mais eu fiquei, eu fiquei por que ia sair as duas  
telefonista  
 
Sujeito g -  Através de um concurso.  

  

 

 Para muitos entrevistados a lei de cotas é o fator determinante para que as 

empresas ofereçam oportunidade para que a pessoa com deficiência seja incluída no 

mercado formal de trabalho. Tanto para aquelas pessoas com deficiência que não se 

enquadram nas características definidas por lei para assumirem vagas por cotas se 

sentem desamparada e como muita dificuldade de inclusão nos setores formais de 

trabalhos. Como revela a fala transcrita abaixo; 

 

Sujeito c -Com a qualidade de vida decente é. Fichado é meu primeiro 
 
Sujeito g - É sim de carteira assinada é 

 
Sujeito n - Bom, eu tenho uma deficiência que ela é parcial, na lei brasileira ela 
não é uma deficiência assim a ponto de ficar cumprindo cota, então gerou uma 
dificuldade muito grande pra mim... 

 

 Como, também, identificado na fala dos gestores e dos RHs as pessoas com 

deficiência incluídas afirmaram a pouca disposição das empresas em efetuar 

modificações físicas ou mesmo funcionais para a inclusão destes trabalhadores de forma 

adequada e produtiva. O paradigma da caridade e proteção é evidenciado no trato 

dispensado junto à pessoa com deficiência como relata o sujeito f,  
 

“Não é... eles... eles fazem tudo por mim eles dão... deixam de fazer aquilo que eu 
tenho e se me der condições entendeu, de eu estar fazendo, em função da minha 
deficiência certo..., eles tem essa preocupação de estar sempre me preservando 
pra eu não ter problemas. 

 



 98

  O máximo que foi realizado para a inclusão desta categoria de trabalhadores 

foram alguns processos de sensibilização junto às chefias diretas e aos restantes dos 

trabalhadores, além de mínimas adequações como, por exemplo: no tamanho dos 

números do telefone. Isto se confirma com as falas abaixo; 

 

Sujeito c - Treinamentos com os funcionários para atender as limitações, sempre 
me preservando de algum constrangimento em relação a isso. 
  

Sujeito e - É explicou pra eles né, tipo assim explicou pro pessoal entendeu tá 

vindo a gente aí, quando a gente veio a gente foi muito bem recebido entendeu. 
Sujeito i - os ramais tinha um numero bem pequenininhos então eles adaptaram 
colocaram uns números maiores, o aparelho também tinha uma placa que estava 
queimada e então não conseguia distinguir se a chamada era interna ou externa, 
então ela foi trocada. 

 

As atividades exercidas pelas pessoas com deficiência nas grandes empresas são 

muito variadas envolvendo praticamente todos os setores das empresas. As atividades 

mais citadas foram: auxiliar de almoxarifado, diversos atividades desenvolvidas 

diretamente nas linhas de montagem, motorista, controle de estoque, controle de 

qualidade, recepcionistas, auxiliar de limpeza, mecânica pesada, cobrador, serviços 

diversos na rua, serviços gerais, auxiliar de escritório, embalador, manutenção de 

maquinas, serviços em bibliotecas, faxineira, telefonistas e ajudante de caldeira. 

As pessoas que estão com deficiência que estão ocupando postos de trabalhos nas 

empresas com mais de 100 trabalhadores reconhecem suas limitações e diferenças em 

relação aos demais trabalhadores, mas quando perguntados sobre o seu desempenho o 

avaliam como bom e ótimo, além de perceberem que há um desenvolvimento contínuo da 

qualidade que se dá com a prática. É neste sentido  que boa parte das críticas se faz, ou 

seja, na falta de treinamento e qualificação especificamente oferecidas pelas empresas. 

 

Eu acredito que normal, a única dificuldade às vezes é a agilidade do processo 
que um outro funcionário que não tenha deficiência ele tem maior facilidade assim, 
de processar o serviço mais rápido, mais que eu não deixe de fazer a única 
diferença que eu percebo é que o tempo que ele não gasta é o tempo que eu 
gasto...[isso é uma desvantagem]... Não, não como uma desvantagem eu 
considero isso normal e eu encaro como uma normalidade eu acho que é o limite. 
 
Não, não tenho dificuldade nenhuma,... [mas]...melhor que os outros agente não é. 
 .  
Olha dentro do possível eu faço é o melhor de mim. É que às vezes por ter essa 
deficiência não conseguimos.  
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 Ao serem perguntados como são vistos pelos companheiros de trabalho, a maioria 

relata uma percepção de que são aceitos como normal, o que indica uma contradição 

com a percepção anterior, ou seja, uma negação da condição de ter alguma deficiência. 

Muitos se referem a comportamentos discriminatórios, mas ao fazerem isso se remetem a 

outros espaços, sejam estes em outras firmas que trabalhavam ou nos espaços públicos. 

O que fica claro é que qualquer referência direta à deficiência é percebida com 

discriminação principalmente se isso ocorre em forma de brincadeiras ou piadas, mas 

esta discriminação, também, é percebida como normal, como se confirma nas falas 

transcritas abaixo: 

 
Não, ele me vêem como pessoa normal. Nem tem muito assim do cara falar há... 
Porque muitas vezes acontece né conforme o lugar que você tá você escuta né: a 
perna do cara, num sei o que, perneta, mas pelo menos no grupo aqui, eu pelo 
menos nunca recebi uma brincadeira dessa né. Eu considero crítica né com 
relação a isso... Deboche, brincadeira. Normal né? 

 
Eu não sinto eu... eu acho que eu não consigo perceber nenhuma reação diferente 
daquela que eu já convivo,,,, porque a forma com que eles me tratam com quem 
eu tenho contato..., não faz a diferença, claro de uma forma muito sutil as vezes, 
mais nunca pra eu perceber que por causa dessa minha deficiência eu sou tratado 
de uma forma diferente. 

 

Assim, no inicio eu percebi... e levei dois anos pra descobrir que era isso né. 
Porque a questão de preconceito é muito complicada. O preconceito é um 
conceito que você tem de alguma coisa né, então assim... É estranho, chama a 
atenção, igual aqui na XXX, como eu sou deficiente, então o pessoal acha 
estranho, porque não é uma coisa comum. E ao chegar aqui,..., eu ouvi 
comentando: nó, será que... Vai contratar só deficiente aqui? Mas não levei assim 
no intuito de descriminação, porque pra mim falar assim: eu fui discriminada. É 
raríssimo de acontecer. Tem muita gente que associa tudo na deficiência. Mas 
tem função que é impossível do deficiente exercer. 

  

 Através da análise das entrevistas, podemos afirmar que o tratamento dado ás 

pessoas com deficiência, em relação às oportunidades de promoção variam de empresa 

para empresa conforme a percepção dos sujeitos entrevistados. Partindo da percepção 

de que não há discriminação até ao contrário, ou seja, a percepção de que há uma 

discriminação direta onde a deficiência se torna obstáculo impeditivo para a promoção. 

Estas percepções distintas podem ser confirmadas nas falas a seguir: 
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Apenas que eu vejo aqui, que trabalho há muito tempo aqui eu acho que a 
oportunidade é mínima. [mas] É pros dois né, porque é, é eu vejo gente que 
trabalha aqui há um tempão e continua no mesmo cargo. 
 
A eu acho que... Isso aí a gente acaba ficando pra trás não sei por que motivo, 
mas... sempre as pessoas que não tem né deficiência...acabam conseguindo 
um...um outro cargo. 

 

 Outro fator que se evidencia é a falta de qualificação dos setores de recursos 

humanos em lidar com as pessoas com deficiência. A colocação destes trabalhadores 

é amadora, é quase um exercício de tentativa e erro sem orientação científica, se estudos 

prévios, onde o empregado é alocado em postos de trabalho de forma experimental e 

quando não se adapta a este posto é conduzido a um novo e novamente testado, este 

fato torna-se explícito nas falas abaixo. 

 

Ah sim, pra mim melhorou assim igual eu te falei eu encontrava mais dificuldade 
na cozinha. Era um serviço mais perigoso e eu fui desviada pra esse cargo em 
função da precisão que foi melhor pra mim, que nesse cargo eu encontro mais 
facilidade,  
  
Ela começou pesando os caminhão, mas como ela tinha dificuldade pra entrar em 
contato com as pessoas, aí eles mudaram ela de cargo pra salsicharia. 

  

 A grande maioria desconhece a lei de cotas, mas percebe que é em função desta 

que conseguiram seus empregos e a oportunidade de mostrar sua competência como diz 

um dos entrevistados “A, eu acho legal porque se não fosse isso às pessoas não, nem 

conseguiriam trabalhar”. 

A percepção generalizada é muito positiva em relação á lei, pois percebem que não 

estão capacitados para a competição no mercado de trabalho com as pessoas que não 

tem deficiência, ou seja, novamente demonstram a consciência da deficiência como fator 

limitador das conquistas no mundo competitivo. Para os entrevistados a “lei contribui para 

diminuir o preconceito”. Na fala de um dos entrevistados: 

Só melhorará cada vez mais. Igual eles tem feito aí, fichar esse tanto de gente. 
Assim como eu alcancei o que eu queria, os outros também que alcance. Porque 
são pessoas muito restritas... os normais afastam dela né, porque eles tem medo.  

 

Para alguns há até mesmo uma inversão no mercado de trabalho para pessoas 

com deficiência invertendo a relação procura e oferta deste público com explicita a 

seguinte fala:  
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Eu acho essa legislação muito boa, porque há sete anos era muito difícil pra gente 
arrumar emprego né, a pessoa deficiente, agora sim, agora é bem mais fácil, tanto 
que o mercado tá até escasso né, tá uma procura muito grande por essas 
pessoas. 
 

Por outro lado alguns dos entrevistados apontam o risco da acomodação das 

pessoas com deficiência tanto para a qualificação como para melhorar o desempenho no 

trabalho. 

 

Eu acho isso uma boa, tipo assim uma boa lei, porque infelizmente se não tivesse 
essa lei o deficiente ia ficar jogado, porque as empresas hoje não ligam assim pro 
funcionário, assim, ainda mais do deficiente físico, eles não gostam de funcionário, 
eles não gostam do serviço que o funcionário presta, que á partir do momento que 
a empresa achar que você é inútil pra ela, ela te elimina. 
 
Pelo pouquíssimo que eu sei, eu acho uma lei interessante,... eu acho que 
interessante que hoje ela tá sendo mais fiscalizada, ou seja, é uma oportunidade 
que o deficiente tem pra mostrar assim o seu trabalho. Porque assim as pessoas 
taxam muito, assim... Eu penso assim, nó deficiente é inteligente, tem uma 
memória muito boa, mas antes de ele ser deficiente ele é apenas uma pessoa. 
Tem uns preguiçoso demais tem uns esforçados, igual qualquer um. E a lei é 
interessante porque antes as pessoas não tinham esta oportunidade. E em geral, 
hoje a lei é importante porque a pessoa tem oportunidade de chegar e pelo menos 
mostrar, embora assim haja muitos mitos, preconceitos... 
 
Eu acredito em dois aspectos. Eu defendo o aspecto que a necessidade dessas 
cotas que é o sistema capitalista que nós vivemos então ele exige ter isso então 
ele não favorece ao portador uma inclusão no mercado de trabalho, como também 
defendo também uma outra alternativa como é o meu caso eu procuro, eu próprio 
eu busco, hoje eu faço parte da entrada nessa empresa que eu tô hoje por causa 
dessas cotas, mais eu busco conhecimento eu estudo para não precisar dessas 
cotas, eu quero entrar como um profissional, o profissional que eu sou, não pelas 
cotas, então eu busco essa diferenciação, mais eu acredito no deficiente ao 
mesmo tempo eu passo acreditar naqueles que eu conheço que eu convivo que 
isso às vezes não é igual às vezes você tem que mostrar seu potencial diante do 
mercado de trabalho. 

 

 Quando questionados sobre as maiores dificuldades para conseguir o emprego os 

entrevistados se referiram à discriminação direta, onde a deficiência se apresenta por si 

só como o fator principal para a exclusão deste sujeito do mercado de trabalho. Este fato 

é fartamente referenciado no discurso destes atores como, por exemplo;  

 
...há eu acho que foi a própria deficiência mesmo né, o preconceito, eu acho. 
 
É justamente a discriminação ainda que a gente convive com ela né tá em todas 
as partes e às vezes muitas empresas... Por você ser um deficiente seu salário 
tem que ser menor, por você ser deficiente sua classificação na carteira tem que 
ser baixo 
 
Eu acho que foi a deficiência, porque você chegava e quando explicava a sua 
situação, ái quando você falava que tinha alguma deficiência:  
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É porque, as pessoas têm uma visão, pouca da vida, eles acham que, que, se 
você tem um braço deficiente, se você tem uma perna deficiente você inútil e as 
coisas não é assim... 
 
O preconceito às vezes, do deficiente com relação a... Ao trabalho, por mais que... 
Hoje só tem um pouquinho, mas claro eu já sofri preconceito de chegar numa 
firma, ter vaga eu ter a certeira ter as condições de fazer o serviço e quando eles 
percebem que é o deficiente que ta querendo o emprego eles viram e falam que 
não tem o serviço,  

 

 Outra dificuldade ressaltada é a falta de qualificação, neste ponto novamente as 

percepções tanto dos que contratam como a dos que são contratados se coincidem. Este 

fator se revela como um dos limitadores básicos para a inclusão das pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho, o que foi confirmado por todos os atores 

entrevistados assim como pelos dados quantitativos. A frase ora apresentada é um ótimo 

exemplo desta percepção do ponto de vista da pessoa com deficiência: “ate que pro 

deficiente às vezes tem vaga, [mas] não é um deficiente qualificado pra exercer a função”. 

 O ingresso no mundo do trabalho formal é percebido pela pessoa com deficiência, 

assim como praticamente pela grade maioria das pessoas, como a conquista de 

segurança no presente e no futuro, em função dos direitos trabalhistas como fundo de 

garantia e aposentadoria. A percepção de inclusão e de ter uma atividade produtiva 

sustenta psicologicamente o sujeito trazendo a este calma e segurança pessoal. Os 

sujeitos entrevistados se referiram “a um estado de felicidade” o que demonstra, que o 

trabalho atinge positivamente sua auto - estima.  

 O trabalho é percebido como o espaço de emancipação, socialização e satisfação 

pessoal, revelando-se um dos melhores caminhos para a inclusão social da pessoa com 

deficiência. Todos estes aspectos podem ser confirmados nas seguintes narrativas: 

 
É meu primeiro e o último como diz o outro porque eu não pretendo sair daqui, 
pretendo aposentar né...é um lugar gostoso agradável e não tem outro melhor pra 
trabalhar do que aqui não. 
 
Eu sou bastante feliz aqui, porque no caso, eu, eu tenho muitos amigos, a minha 
líder deixou bem, bem claro que ela me dá força quando eu preciso 
 
Saber que eu não sou pior que ninguém. Saber que eu sou igual às outras 
pessoas. 
 
Você respeita o seu limite, inclusive que você mesmo nas suas limitações contribui 
ao seu crescimento como um todo, é um sinal que você percebe que o serviço ta 
pronto mesmo dentro das suas limitações. 
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É porque eu achava que eu nunca ia trabalhar assim... Arrumar um emprego... 
Mas isso não é futuro [o trabalho informal], porque é bom você trabalhar de 
certeira assinada, porque a gente tem problema de deficiência um dia você 
precisa ter uma renda pra sobreviver né?  
 
Bom eu gosto porque você tem que trabalhar né, e se você tem filhos aqui você 
tem plano de saúde, ai então eu acho bom, é uma quantia que eu recebo que 
ajuda em casa ajuda o marido né, ajuda bastante, ajuda bastante. 
 
A pra mim é muito bom; porque aqui... eu tenho contato com vários tipos de 
pessoas, pessoas igual eu falei antes que tem a maneira de pensar, a maneira de 
vê, a maneira de se expressar as coisas, aí você acaba acostumando e 
respeitando cada um com a sua maneira de viver; porque aqui são pessoas de 
cultura diferentes de religiões diferentes e raças diferentes, aí você acaba 
aprendendo as maneiras das pessoas ver a vida, e tipo, de pensar uma maneira 
mais fácil de viver a sua 
 
É importante o trabalho para você não depender dos outros, depender no geral 
porque é normal, você sabe que necessita de alguém, ai você luta e corre atrás do 
que você quer, através do trabalho do estudo você chega. 
 
Este trabalho pra mim é tudo... (risos)... Ele realmente me fez nascer de novo 
entendeu, e num momento que eu tava mesmo assim muito debilitada né 
emocionalmente isso aqui foi... Como se Deus abrisse uma porta mesmo e me 
trouxe de novo... E acreditar que podia continuar a viver e que eu era capaz né, de 
fazer alguma coisa por mim pelo outro, mais ainda pelo outro. 
 
Ah, pra mim foi assim, o pontapé inicial pra poder deslanchar na vida assim, 
porque ate o primeiro momento que você... Quando você não tem a carteira 
assinada você tem medo, da angustia, da depressão, então a partir do momento 
que você já tem a carteira assinada e que você já tem uma perspectiva de vida, 
você quer alcançar alguma coisa na sua vida,... Acho assim que é muita 
satisfação pra mim. 
 
O que contribui a satisfação é a convivência com os outros colegas que não olham 
como se eu fosse um coitadinho. 
 
O significado desse trabalho pra mim é simplesmente aquela independência, né 
aquela satisfação mesmo de você conquistar os seus méritos né, bom hoje eu tô 
aqui é uma vitória muito grande né é muitas barreiras que foram quebradas  aqui 
tô eu pra mostrar um pouco né, representar é, é uma responsabilidade muito 
grande né falar dessa forma, mas também de alguma forma mostrar que 
realmente o deficiente ele tem capacidade ele pode realmente exercer a função 
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ANÁLISE DAS ENTREVISTAS REALIZADAS JUNTO AOS 
COMPANHEIROS DE TRABALHO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
 
 
 

A percepção geral é de um cotidiano tranqüilo, mas quando analisamos os 

discursos percebe-se que praticamente todos são transpassados por uma visão caridosa. 

A convivência com a pessoa com deficiência no ambiente de trabalho transforma-se um 

exercício continuo de caridade e ganho espiritual, uma oportunidade de estar ajudando 

alguém que precisa. A aceitação se concretiza com o viés da humanização, distanciando 

completamente dos aspectos técnicos produtivos. 

Há continuamente na fala destes atores a tentativa de normalização da situação, 

da negação da diferença como se o reconhecimento explícito desta configurasse um 

pecado ou uma falta de humanidade. Estas afirmações podem ser verificadas nas falas 

transcritas abaixo. 
 

Eu assim, a presença da pessoa com deficiente na empresa pra mim já é normal, 
pra mim já é normal, mais a pessoa que eu trabalho, igual tem a SSSS que tem 
deficiência visual, assim eu tento ajudar entendeu? E tento ajudar ela colocar né 
na área dela, e assim pra mim é uma pessoa normal. 
 
Normal, é uma pessoa normal. Não vejo problema nenhum. Normal, assim, não 
sinto preconceito nenhum, porque eu acho que são pessoas com... Com 
habilidades, com qualidades iguais a gente, é claro que em algum momento a 
gente tem que tentar mais explicar... Eu não sei se às vezes tem algumas pessoas 
que assim, usam um pouco da deficiência como amuleto mais...  
 
 É uma oportunidade que a pessoa tem pra poder trabalhar, porque acredito que a 
pessoa, só dela ter a deficiência ela já necessita, é um motivo de humanidade né? 
Não atrapalha nada. 
 
Porque eu acho que tem que ajudar né? Tem que ajudar!  Tem que ele..., são... 
Não, é igual mais... Tem que ser... Acho que todo mundo tem suas restrições. 

 

 

Quando perguntadas sobre a integração profissional e social das pessoas com 

deficiência as respostas dadas seguem o mesmo paradigma, um discurso conflitante que 

afirma a “normalidade” junto com a necessidade de apoio especial. No discurso dos 

entrevistados “olha, a relação é como um uma pessoa normal, tem assim é... nenhum 

obstáculo nem nada, como uma pessoa normal”, “Normal, como uma pessoa normal”. “É 
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porque eu me dou bem com qualquer pessoa, principalmente com eles que parecem que 

necessitam mais, que precisam mais né?”. 

 

Em relação ao desempenho das pessoas com deficiência o discurso fica ainda 

mais contraditório, uma tentativa constante de afirmar a normalidade se choca com a 

afirmação da queda de produtividade em função da necessidade de uma atenção especial 

a este grupo de trabalhadores. Neste ponto a não normalidade se revela de forma clara, 

as dificuldades de relacionamento e a falta de um treinamento específico para a lida com 

este grupo se explicitam como confirma as falas abaixo. 

 

 ...é... muitas coisas que não podem fazer? Porque alguns serviços eles fazem 
né? Agora tem serviços que não dá pra eles executar por causa da deficiência. 
 
 ... Tem um que trabalha comigo, o rapaz que eu trabalho com ele né, muitas 
vezes tem dificuldade né que vai pegar uma coisa pra poder ficar batendo,  pra 
poder tá formando uma peça, ai muitas vezes ele tem dificuldade né de 
aceleração motora né? De tá fazendo aquilo com rapidez por causa da deficiência 
né, de aceleração motora né, de ta fazendo aquilo com rapidez por causa da 
deficiência... 
 
Ah, eu acho que o impacto foi meio que assim, quem não é acostumada com a 
secretaria, que tava acostumada com a secretária normal, recepcionista, então 
chegou ela e todo mundo olha né? Mais é um preconceito o pessoal fala “ah mais 
ela não enxerga, ela não... entendeu? Então foi esse impacto, por causa de 
novidade né. 
 
Há o outro impacto negativo, é que você tem que tomar muito cuidado, quando 
você passa uma informação pra saber se eles entenderam realmente o que você 
quer falar. De repente, às vezes acontece isso da gente falar uma coisa e eles 
entendem outra e ai... Entendeu?  
 
...assim, o impacto que ficou foi esse, inovação é assim uma coisa que ninguém 
sabia, mas que hoje todo mundo sabe e vê que é assim, e é uma coisa bacana 
que tá, tá envolvendo é, é essas pessoas, pro nosso meio, que é assim a gente 
não pode nem diferenciar. 

 

 

Quando questionados sobre a razão pela qual as pessoas com deficiência foram 

contratadas todos os entrevistados se referiram a obrigatoriedade da lei ou ao aspecto 

humanitário da ação. Não se percebe a possibilidade desta mão de obra, uma vez 

adequadamente bem colocada apresentar uma produtividade que por se só justificasse as 

contratações.  

Outro aspecto levantado como razão para a contratação destes trabalhadores é a 

projeção da empresa como responsável socialmente. Mas o que fica evidente é a ruptura 
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do nexo entre contratação e produção, uma quebra na lógica do lucro. Estas afirmações 

podem ser indutivamente retiradas das falas transcritas a seguir. 

 
 Olha, eu acho que no inicio, talvez fosse por... Lei. Eu acredito que no inicio foi 
mais porque existe até uma lei que obriga uma empresa com maior número de 
pessoa a ter deficientes. 
 
“Bom, eu acredito que seja para dar oportunidade porque muitas vezes ninguém 
acredita neles. 
 
 “Eu acho que as empresas fazem mais por causa de impacto mesmo, pra falar 
que é uma empresa de inclusão né, mais é bom né... como diz é como que vou 
falar gente... quando a pessoa quer mídia, é mídia mesmo o que eles querem, ah 
que essa empresa tem inclusão social. Eu acho que tá muito por esse lado 
mesmo. 

 
 

Quando perguntados como se sente trabalhando junto às pessoas com deficiência 

o discurso caridoso volta a ser a tônica, a tentativa de negar a diferença fica ainda mais 

acentuada, pois a questão agora envolve diretamente o entrevistado. A contradição 

normalidade, anormalidade transpassa todas as falas ora de forma mais sutil, ora de 

forma bem evidente, como de revela nas transcrições abaixo. 

 
Ah, eu me sinto igual, eu falei pra mim, eu me sinto normal não tem diferença 
nenhuma, assim sabe, o bom é que é alguém que eu posso ajudar. Eu sempre to 
dando ajuda, tento estar dando uma força, mais assim eu tento tratar normal ficar 
igual. 
 
 
Ah, eu, eu acho que normal, eu estou do lado de uma pessoa normal, eu tenho 
assim a, o tipo, o jeito da gente ver as pessoas assim você foca mais naquela 
pessoa, você dá mais atenção para aquela pessoa. 

 
 

A falta de adaptação, adequação e sensibilização, também, é percebida pelas 

pessoas que trabalham junto as pessoas com deficiência, e estes sujeitos percebem que 

o não interesse das empresas em investir nas adequações necessárias acaba por 

dificultar a inclusão produtiva destes trabalhadores mantendo-os presentes mais não 

incluídos, como se confirma nas seguintes falas.                                                             

 
Acho que é mais é... Adaptação da empresa né, tem que respeita e abaixar 
também né, porque às vezes as empresas contrata e não tem adaptação 
nenhuma”. 
 
... facilitar o ... O contato desse tipo de... Vamos supor se for cadeirante... “Um 
espaço pra eles, pra eles se locomoverem né, de acordo com cada necessidade, 
tem que fazer uma melhor integração entre os funcionários.” 
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Adequar normas da empresa, horário. 
 
Eu acho que na, não sei se isso só acontece só na DDDD, ou se é um modo geral. 
Eu acho que tem sim, eu acho que dá pra gente melhora bastante a informação de 
quem lida diretamente com os deficientes auditivos, porque até pra você adaptar, 
tem várias coisas que dificultam, agora quando você vai ter uma pessoa com 
deficiência auditiva pra entrar na fábrica, eu acho que pode ser mais trabalhado 
sabe dar uns toques, umas coisas básicas, algumas informações básicas pra 
comunicação, acho que isso aí dá uma melhorada 
 
Seria bom se tivesse assim uma rampa para as pessoas já ter a facilidade de 
poder subir pro segundo andar, seria bom se tivesse uma pessoa no banheiro de 
deficiente pra dar assistência pra aquela pessoa que quer procurar um banheiro, 
igual hoje mesmo tinha uma aqui que estava procurando o banheiro “onde que 
tem banheiro de deficiente?”, só que o banheiro tava trancado, se tivesse uma 
pessoa na porta pra tomar conta pra cuidar do banheiro ele não tava procurando 
né, perdido.” 
 
Oh, o que a gente vê, é não tenho muito, muito acesso né, o deficiente não tem 
muito acesso a qualquer tipo de ambiente, qualquer tipo de... de ambiente que 
ele... Que ele queira... 
 
 
“Chamar a pessoa que tem aquela rejeição e trocar uma idéia com ela, psicólogo, 
porque o negócio num é assim não.  
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CAPÍTULO VI – A PESSOA COM DEFICIÊNCIA DESEMPREGADA 

 
 

Como era de se esperar o contingente dos desempregados é majoritariamente 

formado por pessoas do sexo feminino 58%, o restante 42% são do sexo masculino. Fato 

este que confirma a maior dificuldade das mulheres com deficiência de serem incluídas no 

mercado de trabalho do município de Betim em razão das características estruturais 

deste, ou seja, predominantemente industrial. 

Outro ponto corroborado pelos dados específicos das pessoas com deficiência 

desempregadas é a relação mais dinâmica entre os deficientes físicos e o mercado de 

trabalho, pois estes são 34,2% da população total das pessoas com deficiência no 

município e 54,6% dos que buscam emprego. 

Quando se analisam os dados sobre as pessoas com deficiência na busca de 

emprego, novamente se faz necessário a desagregação dos dados sobre a capacidade 

ou não de trabalhar dos deficientes mentais, uma vez que eles correspondem a 29,5% de 

todas as pessoas com deficiência em Betim e apenas 11,4% dos que buscam ativamente 

ocupar postos de trabalho. 

O mesmo raciocínio é válido para os deficientes visuais e auditivos, os primeiros 

representam 10% da população total de pessoas com deficiência e 19,5% dos que 

buscam emprego, estes dados podem estar reafirmando a maior dificuldade deste grupo 

de pessoas com deficiência em conseguir trabalho, o que em parte pode ser explicado 

pela pouca disposição das empresas em fazer as adaptações necessárias para incluir 

este grupo.  

Os deficientes auditivos representam 7,9% de todas as pessoas com deficiência e 

13,4% dos que buscam trabalho. Estes dados podem estar apontando para uma dinâmica 

especifica deste grupo de pessoas com deficiência em relação ao mercado de trabalho, 

ou seja, os deficientes auditivos, assim com os físicos, se predispõem mais a busca de 

uma colocação no mercado de trabalho, estes dados revelam que as próprias pessoas 

com deficiência reconhecem sua maior ou menor possibilidade de ingressar no mercado 

de trabalho, que como vimos dá preferência as pessoas com deficiência física e auditiva. 

A maioria das pessoas com deficiência em busca de emprego tem entre 21 e 30 

anos de idade (37,6%), a faixa seguinte com maior participação é formada por aqueles 

que têm mais de 30 anos de idade até 40 anos (28,7%), 16,8% estão na faixa etária 
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seguinte (mais de 40 até 50 anos). As pessoas com deficiência abaixo de 20 anos de 

idade em busca de emprego têm uma representatividade extremamente alta, o que indica 

a grande dificuldade para um jovem com deficiência conseguir o seu primeiro emprego. 

Este dado é de extrema relevância para orientação das políticas públicas ou de ações de 

instituições não governamentais que busquem ampliar a inclusão das pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho, pois revela a necessidade de programas específicos 

para esta faixa etária. 

A análise dos dados qualitativos revela que as pessoas com deficiência em 

busca de emprego percebem que são vítimas da discriminação direta, onde o fato 

das pessoas terem alguma deficiência se apresenta como fator determinante de sua 

exclusão do mercado de trabalho, além de ser agravado pela pouca escolaridade e 

qualificação (conferir citações abaixo). 

 
Porque muitas das empresas chamam a gente e no exame médico que a gente 
vai fazer não chamam por causa da deficiência que a gente tem. Aí fica muito 
difícil... 
 
Bastante [dificuldade em conseguir emprego]. Infelizmente... E eu posso dizer da 
minha deficiência, que é a deficiência mais complicada pra se conseguir emprego 
(de um deficiente visual) 
 
Eles falaram que realmente eu estava bem capacitada, e, que eu preenchia os 
requisitos que eles queriam, porém a minha deficiência ia atrapalhar 
 
Ah, o pessoal, eles pedem mais, é tipo assim... por exemplo....PPPP eles pedem 
mais ou menos assim oitava série...e eu não tenho eu tenho a oitava, tenho só a 
quinta série. 
 
Assim... por causa da idade e também por ser o primeiro emprego e... Também 
sempre quando você fala no, no meu caso sempre quando eu falo que eu não 
posso ficar mais de cinco horas em pé... 

 

 Esta discriminação se acentua pela pouca disposição das empresas para 

mudanças estruturais no sentido da adequação de suas instalações para incluir as 

pessoas com deficiência, este fato é percebido pelos entrevistados, além destes 

perceberem que o tipo de deficiência se articula com o que foi dito acima dificultando a 

inclusão dos deficientes visuais em detrimento dos físicos e auditivos, estas afirmações 

são explicitadas nas falas transcritas abaixo.  
 
Eu acho que é exatamente isso porque pra você... pra você colocar um deficiente 
físico na sua empresa, você precisa adaptar com rampa, pra você colocar 
qualquer deficiente, você vai ter...um certo gasto. E o deficiente visual, a gente 
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entende é... que isso é notório, que é óbvio, que ele não vai poder trabalhar em 
qualquer área. 
 
Então na minha opinião, o que tá dificultando muito é essa questão de adaptação, 
no caso do deficiente, porque ele não vai poder ler nada. É o que se vê né, não 
posso colocar... não posso colocar um...um cego por exemplo pra...pra colá-lo na 
frente, pra anotar alguma coisa. Um engano. 
 

 
 Outro fato percebido pelas pessoas com deficiência desempregadas é a 

incapacidade técnica dos profissionais dos recursos humanos em adequar o posto de 

trabalho á deficiência ou a deficiência ao posto de trabalho disponível. Os relatos de 

nossos entrevistados reafirmam, segundo a percepção destes, que os profissionais 

responsáveis pelo recrutamento e alocação dos trabalhadores com deficiência orientam-

se pelo método da tentativa e erro. Nos casos em análise o erro predomina o que causa 

muito desgaste e desalento para as pessoas com deficiência em busca de trabalho. 

 
... É combinado uma coisa e depois eles colocam outras funções, aí aparecem 
alguns obstáculos que infelizmente eles foram avisados... aí complica um pouco 
igual eu trabalhei na SSSSS eu fui contratada pra trabalhar como pesquisadora. 
Falaram que eu ficaria no salão de vendas..., depois que assinou o contrato e tudo 
eles me colocaram na oficina que tinha uma escada enorme pra subir toda hora... 
Então eles combinam uma coisa com a gente e depois faz outra. 
 
Eu acho assim... teria que ter mais sensibilidade [para a alocação] das pessoas 
que dão esse tipo de oportunidade dentro das suas empresas 
 
Deveria ter um planejamento em cada empresa. 
 
As pessoas ter mais consciência, ter mais visão do problema da pessoa e dar 
oportunidade... Pra mostrar que a gente é capaz. 
 
Eu acho que eles deveriam saber exatamente qual o problema... meu problema é 
dificuldade de subir e descer escada, eu tô  te falando minha dificuldade. Aí tá, 
você me contrata porque você precisa cumprir as cotas para empresa. Se afinal 
era pra você cumprir o setor eu vou ter escada pra subir... E por causa dessas 
limitações é... Eu posso estar é... “folgando”... Isso é o que eu ouvi esses dias. 
Você pode estar folgando, mas não é, você tem mesmo aquela limitação, porque 
você falou sobre ela e ele te  contratou ciente do que você poderia ou não fazer. 
 

 
 Quando indagados sobre o que poderia ser feito para melhorar os processos de 

inclusão deles no mercado de trabalho, a deficiência técnica dos setores de recurso 

humano foi novamente citada “os empresários ou proprietários deveriam conhecer as 

necessidades das pessoas”, isso aponta para uma ação junto aos setores responsáveis 

pelo recrutamento e contratação no sentido de capacitá-los tecnicamente para lidar com 

este público específico. 
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 Outro fator que se explicita é a necessidade de capacitação e qualificação das 

pessoas com deficiência para que, assim, mais postos de trabalho disponíveis sejam 

acessíveis a elas. Muitas pessoas com deficiência apontam que a responsabilidade da 

capacitação profissional deveria ser das empresas. Nos termos dos entrevistados “... 

menos exigências, nas empresas só contratam quem já sabe, não tão têm o trabalho de 

ensinar”, “... deveriam [as empresas] capacitá-los e acreditar no que estas pessoas têm a 

oferecer”. 

 As pessoas com deficiência desempregadas reclamam basicamente da falta 

de informação, das dificuldades do RH em tratar as pessoas com deficiência, da 

dificuldade de ampliarem sua escolaridade e qualificação profissional e da falta de 

adaptações para seu deslocamento e acesso aos postos de trabalho. 

 Quando indagados sobre as instituições que os apóiam na tentativa de inclusão no 

mercado de trabalho, as mais citadas foram o Instituto Ester Assumpção, CAAPD, a 

SEMAS, SINE e a ADFIB . 

 Todas as pessoas com deficiência entrevistadas afirmaram ter sofrido algum tipo 

de preconceito que direta ou indiretamente contribuem para a exclusão do mundo do 

trabalho. Estes comportamentos preconceituosos ocorrem nas mais diversas situações e 

locais, tais como consultórios médicos, transportes coletivo, nos processos seletivos e em 

seus postos de trabalho. Este fator gera uma das mais evidentes reivindicações deste 

segmento que é a busca para reduzir o preconceito, o que pode ser feito através de 

processos de sensibilização da população como um todo, assim, como junto a grupos 

específicos.  

Este tipo de ação mais geral tende a ter reflexo direto nos processos de inclusão das pessoas 

com deficiência na sociedade como um todo e em específico no mundo do trabalho.  Na fala dos 

entrevistados, esta demanda surge de forma direta quando eles exigem “mais respeito” e “mais 

oportunidades de mostrarem de que são capazes” e de forma indireta quando demandam espaços 

específicos para serem capacitados e qualificados para o trabalho. 
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CONCLUSÃO 

 
 

Conforme esta pesquisa demonstra, a história das pessoas com deficiência desde 

sua origem aponta para uma cultura de exclusão o que não difere dos tempos atuais em 

relação ao mercado de trabalho. Identificou-se ao longo dessa pesquisa que há vagas 

disponíveis para as pessoas com deficiência nas empresas privadas e públicas do 

município de Betim, embora haja, contraditoriamente, uma grande demanda por 

empregos por este mesmo segmento. 

Este paradoxo pode ser explicado, em parte, pelo desajuste existente entre as 

vagas disponíveis e a qualificação das pessoas com deficiência, A baixa escolaridade das 

pessoas com deficiência é um fato que explica, com bastante alcance, os limites de 

inclusão desta população no mundo do trabalho.   

A baixa escolarização das pessoas com deficiência, como apresentado 

anteriormente, além de dificultar o acesso às vagas disponíveis para emprego, por falta 

de qualificação, inibe ou limita a concorrência evidente nos dias de hoje com relação à 

inserção no mercado de trabalho não regulamentado pela lei de cotas.  

Verifica-se que a dificuldade de acessibilidade, preconceito social falta de 

sensibilidade de alguns empresários, falta de capacitação dos profissionais do RH para 

lidar com as pessoas com deficiência e a falta de fiscalização do Estado são os outros 

elementos que agregados explicam a realidade da exclusão das pessoas com deficiência 

do mercado de trabalho. 

A falta de oportunidades é colocada pelas pessoas com deficiência como o maior 

entrave ao ingresso desse seguimento no mercado de trabalho o que quando analisado 

com o devido cuidado revela o hiato entre a formação / qualificação destas pessoas e as 

vagas disponíveis nas empresas do município. Isso indica a necessidade de criação ou 

ampliação de programas junto às empresas na busca de sensibilizá-las para necessidade 

e funcionalidade da incorporação dessas pessoas em seus quadros de trabalhadores, 

bem como incrementar o ingresso e permanência da pessoa com deficiência na escola e 

programas de formação e qualificação profissionalizantes, a fim de qualificá-las para as 

vagas disponíveis. 
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A pesquisa permitiu constatar que as empresas com mais de 100 trabalhadores 

contratam as pessoas com deficiência sistematicamente visando cumprir a legislação de 

cotas, mas, a grande maioria ainda não consegue fazê-lo de forma integral.  

Já as empresas com menos de 100 trabalhadores que, de acordo com a lei de 

cotas, não estão obrigadas ou estimuladas a contratar pessoas com deficiência, não o 

fazem, a não ser esporadicamente e em quantidades mínimas. Embora a maioria das 

empresas com mais de 100 trabalhadores ainda não cumpra integralmente a legislação 

de cotas, a sua participação na oferta total de vagas para pessoas com deficiência é 

significativamente mais importante do que essa mesma oferta feita pelas empresas com 

menos de 100 trabalhadores. 

 No caso das empresas com mais de 100 trabalhadores, é importante ressaltar o 

papel exercido pelo Ministério Público do Trabalho por intermédio das ações de 

fiscalização e autuação das empresas faltosas em relação à lei de cotas.  

 Entretanto, a existência de uma legislação que impõe obrigações e sanções às 

empresas que não cumprem com suas obrigações legais é percebida de forma diversa 

pelas empresas pesquisadas.  Contribuem para isso, tanto o baixo nível de informação 

dos gestores de recursos humanos sobre a inserção da pessoa com deficiência no 

mercado de trabalho quanto os preconceitos que os mesmos nutrem em relação ao tema.  

 Os argumentos trabalhadores contra a legislação de cotas variam desde aqueles 

ancorados pretensamente em argumentos econômico até os claramente discriminatórios. 

Entre os primeiros é possível identificar a preocupação com um aumento dos custos de 

mão de obra imposto pela necessidade de contratar pessoas com deficiência, que sequer 

são percebidas como trabalhadores, e a necessidade de minimizar estes custos por 

intermédio da demissão de trabalhadores sem deficiência. Tal situação é percebida como 

fonte de prejuízo econômico para a empresa e como fonte de conflitos entre os 

trabalhadores.  

Entre os argumentos claramente discriminatórios, é possível identificar a percepção 

que as pessoas com deficiência são descomprometidas com a organização e com o 

trabalho. Alguns acreditam que as pessoas com deficiência não querem trabalhar, querem 

benefícios, como a aposentadoria pela previdência social. Outros acreditam que as 

pessoas com deficiência usam a deficiência para estimular sentimentos de piedade que 

lhes permitam obter vantagens e privilégios 
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 Além dos questionamentos fundados em preconceitos ou daqueles motivados por 

preocupações de ordem gerencial, é possível identificar um terceiro grupo de 

questionamentos que se referem ao papel do Estado na questão da inclusão das pessoas 

com deficiência no mundo do trabalho.  

 Para algumas empresas, a legislação de cotas é uma tentativa do Estado de se 

eximir de responsabilidade em relação às pessoas com deficiência e de transferir o ônus 

dos seus cuidados para a iniciativa privada. Tal percepção está associada à concepção 

de que o Estado deve prover a formação profissionalizante necessária para a inclusão 

das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. 

 A recusa das empresas em incluir as pessoas com deficiência se manifesta, em 

grande parte das empresas, na recusa de admitir quem não é qualificado, na recusa em 

assumir a responsabilidade de formar o trabalhador com deficiência; na negativa em 

atribuir-lhes uma função, depois de admitido. Ou seja, o trabalhador com deficiência até é 

admitido, mas é subutilizado. É contratado para permitir que empresa cumpra a cota, 

sendo assim, pode-se concluir que as empresas buscam formas de incorporar as pessoas 

com deficiência sem precisar mudar, sem transformar valores e comportamentos, sem 

custos, sem fazer investimentos específicos.   

 Na percepção das pessoas com deficiência a lei de cotas é positiva. Na visão das 

pessoas que conhecem a lei, ela cumpre papel fundamental na diminuição do preconceito 

contra as pessoas com deficiência. Além disso, é possível constatar a percepção que o 

índice de criação de oportunidades de emprego formal aumentou.   

 Neste caso mostra-se nitidamente a oposição dos interesses de dois grupos que 

são afetados pela política pública de inserção de pessoas com deficiência no mundo do 

trabalho e que ao mesmo tempo são atores na construção desta mesma política, os 

empregadores e os trabalhadores.  

 No caso das empresas com menos de 100 trabalhadores que não são afetadas 

pela lei de cotas, o quadro que se descortina é diverso. Sem proteção legal e sem contar 

com o estímulo ao capital para contratar pessoas com deficiência, estes trabalhadores 

enfrentam forte discriminação direta e indireta que se reflete na baixa absorção deste 

segmento de trabalhadores por estas empresas.   

Em síntese, a análise dos dados permite afirmar que a lei de cotas para 

pessoas com deficiência é pouco conhecida, tanto pelas empresas como pelas 

pessoas com deficiência e que este baixo nível de informação influencia a sua 



 115

eficácia.    A eficácia da lei também é influenciada pela discordância das empresas 

quanto à natureza compulsória da contratação de pessoas com deficiência que, entre 

outras questões, não atendem as suas exigências de qualificação, qualificação pela qual 

não estão dispostas a pagar e que exigem a realização de investimentos adicionais para 

garantir a acessibilidade e a adaptação aos postos de trabalho. 

Frente à análise propiciada pela pesquisa qualitativa é confirmada a necessidade 

de intervenções junto aos gestores e aos profissionais do RH no sentido de sensibilizá-los 

e oferecer subsídios técnicos e científicos para lidar com a inclusão da pessoa com 

deficiência sem que haja a predominância dos paradigmas que obscureçam as 

potencialidades deste sujeito enquanto trabalhador produtivo. 

Também é possível afirmar que a efetividade que a lei apresenta até o momento é 

fruto da ação fiscalizadora e punitiva do Ministério Público do Trabalho. Tais conclusões 

permitem afirmar que a inclusão de maior número de pessoas com deficiência no 

mercado depende da ampliação da ação fiscalizadora e punitiva do estado nas empresas 

que estão obrigadas a cumprir a lei de cotas e da realização de investimentos maciços na 

divulgação da lei para os públicos interessados diretamente na questão: as pessoas com 

deficiência, os gestores de recursos humanos de todas as empresas.   

Além disso, é necessário articular a ação de organizações públicas e privadas que 

se relacionam com os temas da assistência, da educação, da formação para o trabalho e 

da oferta de trabalho para as pessoas com deficiência visando garantir a sua inserção no 

mundo do trabalho.    
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ANEXO I – Instrumento de Coleta de Dados 

 
QUEST NÚMERO_________  PESQUISADOR________  

 
Identificação do espaço pesquisado 

1- Regional: ___________  
Nome do estabelecimento: ______________________________________________ 
Endereço: ___________________________________________________________ 
2- Setor de atividade:__________________________________________________ 
 

1- (   ) Comercio de roupas e/ou tecido, sapatos 
2- (   ) Comércio de utensílios domésticos 
3- (   ) Comércio Alimentação 
4- (   ) Comércio em geral (supermercados e mercados) 
5- (   ) Atacadistas 
6- (   ) Revenda de automóveis e similares 
7- (   ) Fundações e instituições de capital misto 
8- (   ) Serviços de beleza, cabeleireiro 
9- (   ) Saúde -  Clinicas medicas e odontológicas 
10- (   ) Lazer, diversão, eletrônicos, cinema, teatro 
11- (   ) Hospital 
12- (   ) Órgão da administração pública __________________ 
13- (   ) Outros  qual___________________________________ 

 
3- Número de trabalhadores ______________ 

4- Tem alguma pessoa com deficiência trabalhando no local? Quantos? _________ 

5 – Em que setores/atividades ___________________________________________ 

Características da pessoa com deficiência trabalhando 

Sexo: 1 – (  ) feminino   2 – (  ) masculino 
Idade: ___________ 
Escolaridade: ___________________ 
Religião: ________________________ 
Fenótipo: 1- (  ) negro  2 – (  ) pardo  3 – (  ) branco  4 – (  ) asiático 
 
Tipo de deficiência:       Física: 1) (  ) Adquirida                 2) (  ) Congênita 

 
1 - (   ) Membros superiores (paralisia e má formação) 

                       2 - (   ) Membros inferiores (paralisia e má formação) 
                       3 - (   ) Nanismo (anão) 
                       4 - (   ) Ostomia (orifícios que fazem a comunicação entre o meio   
                                   interno e externo –traqueostomia, colostomia – bolsa coletora) 
                       6 - (   ) Paralisia cerebral (distúrbio motor,  problemas de fala,  
                                   rigidez muscular) 
                       7 - (   ) Deformidade óssea 
                       8 - (   ) Amputação 

                              
 

2 – Usa algum tipo de ajuda técnica? 1 – (   ) sim   2- (   ) não 
                                           
Se sim – Qual?              1 - (   ) Cadeira de rodas 
                                      2 - (   ) Tutores 
                                      3 - (   ) Bengala 
                                      4 - (   ) Andadores 
                                      5 - (   ) Outros ______________________________ 
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2 – Deficiência auditiva    1 - (   ) Total unilateral adquirida 
                                         2 - (   ) Total bilateral adquirida 
                                         3 - (   ) Total unilateral congênita 

4 - (   ) Total bilateral congênita 
                                                                                   
     Usa aparelho   1 – (   ) sim   2 – (   ) não 
 
3 – Deficiência Visual 

                            1 - (   ) Total unilateral adquirida 
                                         2 - (   ) Total bilateral adquirida 
                                         3 - (   ) Total unilateral congênita 

4 - (   ) Total bilateral congênita 
                                         5 - (   ) Baixa visão unilateral 

6 - (   ) Baixa visão bilateral 
4 – Deficiência mental  
                                      1 - (   ) Não associada à síndrome (retardamento) 
                                      2 - (   ) Autismo 
                                      3 - (   ) Síndrome de Down 
                                      4 - (   ) Síndrome Rett 
                                      5 - (   ) Outros ______________________________ 
5 – Múltiplas  

1 - (   ) Auditiva e visual 
2 - (   ) Auditiva e mental 
3 - (   ) Física e mental 
4 - (   ) Física e auditiva 
5 - (   ) Outras ___________________________                       

     
Tempo de residência no município: __________________ 

Tempo de trabalho na empresa: _______________________ 

Carga horária semanal: ____________________________ 

Tipo de atividade desenvolvida:__________________________________________ 

Forma de contrato:             1- (  ) Carteira Assinada 
2- (  ) Informal 
3- (  ) Por tempo determinado 
4- (  ) Terceirizado 
5 -(  ) Estatutário (funcionário público) 
 

Faixa salarial: ___________________ 

Ganho mensal (outras rendas, aposentadoria, pensão, ajuda de governo etc):__________ 

Posição na família: ___________________________ 

Se chefe, numero de dependentes: ___________ 

Participação da renda da pessoa com deficiência na renda da família: _______________ 

Endereço de residência: ________________________________________________ 

Regional: ___________ 

Forma de deslocamento até local de trabalho 
1-  (  ) Coletivo 
2 - (  ) Especial 
3 - (  ) Transporte Próprio 
4 - (  ) A pé 
5 - (  ) Outros. Especificar _____________________________________________ 
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Já trabalhou antes? 1 – (  ) sim  2 – (   ) não 

Onde? _____________________________________________________________ 

Quanto tempo: _____________  Salário: ______________________________ 

Motivo da saída? _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Tempo de trabalho semanal: ______________ 

Atividade desenvolvida ou cargo _________________________________________ 

 

Entrevista 
 

1- Como conseguiu o emprego? 
2- Tempo de busca 
3- Quanto tempo de desemprego de um trabalho para o outro? 
4- Principais facilitadores. 
5- Principais dificuldades. 
6- Qual sua opinião sobre as cotas? 
7- Houve alguma iniciativa da empresa para que as pessoas que não possuem deficiência tivesse 

esclarecimento sobre como lidar com os limites das Pessoas com Deficiência? 
8- Contou com o apoio de alguma instituição para conseguir o trabalho?  
9- Se sim, de qual? 
10-  Que apoio obteve? (Treinamento, Indicação para o cargo...) 
11- Há alguma adaptação de ambiente ou do processo produtivo para a adaptação no seu trabalho? 
12- Há algum tipo de apoio prestado pela empresa? (Psicólogo, Assistente Social, Treinamento 

específico) 
 
OBSERVAÇÔES 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
 
 
FATORES A SEREM OBSERVADOS NO LOCAL DE TRABALHO 
 
1 – Local de trabalho – condições físicas – junto ao RH ou gestores 
 
1- a -  Adaptação de instalações ou postos de trabalho. 
         1 – (   ) rampas e/ou elevadores 
         2 – (   ) interruptores adaptados 
         3 – (   ) degraus sinalizados com cores vivas 
         4 – (   ) faixas de aviso táteis 
         5 – (   ) dispositivos de abertura automática em portas 
         6 – (   ) puxadores adaptados 
         7 – (   ) campainhas de aviso 
         8 – (   ) dispositivos de entrada acessível de cadeiras de rodas 
         9 – (   ) pavimento antiderrapante 
       10 – (   ) degraus com avivo sonoro 
       11 – (   ) alocação dos trabalhadores com deficiência em área de fácil acesso 
       12 – (   ) aquisição ou modificação de equipamentos de trabalho (teclados em   
                      braille, telefones mãos-livres etc) 
       13 – (   ) modificações ou adaptação de instruções ou manuais de referência 
       14 – (   ) existência de um leitor ou intérprete (para reuniões ou outras situações) 
       15 – (   ) instalação de software de reconhecimento de voz 
       16 – (   ) iluminação especial para trabalhadores com deficiência visual 
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       17 – (   ) fornecimento de informações sobre segurança e saúde em formatos   
                      acessíveis. 
       18 – (   ) foram feitos estudos para ajudar as pessoas com deficiência a deslocarem- 
                      se no interior da empresa 
       19 – (   ) avisos com caracteres grandes para os trab. Com deficiência visual 
       20 – (   ) houve alterações no horário de trabalho para as Pessoas com Deficiência 
       21 – (   ) autorização a ausência para reabilitação, avaliação ou tratamento 
       22 – (   ) regresso gradativo no caso de deficiência provocada por acidente de trab. 
       23 – (   ) medidas para que as Pessoas com Deficiência não se encontre em desvantagem    no que se                  
                      refere à formação, instrução e informação para o trabalho 
       24 – (   ) formação específica adicional para as Pessoas com Deficiência 
       25 – (   ) treinamento e/ou capacitação/sensibilização para as chefias para lidar com  
                      as Pessoas com Deficiência 
       26 – (   ) garantias para que as promoções e transferências estejam abertas a todos 
       27 – (   ) modificação nos procedimentos de testes, seleção e avaliação de  
                      desempenho 
       28 – (   ) procedimentos de emergência para facilitar a evacuação rápida das pessoas  
                      com deficiência 
       29 – (   ) redistribuição de tarefas conforme as necessidades das pessoas com  
                     deficiência 
       30 – (   ) sensibilização dos grupos de trabalho para a inserção de pessoas com   
                     deficiência 
CAMPO DE 
OBSERVAÇÃO__________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________ 
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ANEXO II – Questionário de Entrevista 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS: A - Para gestores e/ou responsáveis (RH).  
 
Nº_________ 
       Empresa __________________________________Regional  _________________ 
       Nº trabalhadores_______  Data de fundação___________ Atividade_____________ 
       Setor de atividade ___ Público  ___ Privado ___ Terceiro setor 
 
1 – Existem pessoas com deficiência trabalhando na empresa? 
      a- Quantos?  _________________ 
      b – Em que áreas ou setores? (identificar se eles estão concentrados em algum setor  
      ou estão distribuídos na empresa) ________________________________________ 
 
2 – Por que a empresa contrata pessoas com deficiência? 
 
3 – Existe um programa específico para contratação de Pessoas com Deficiência ou ela é casual? 
      Qual (is)?  Especificar. Quantas pessoas estão envolvidas? Quantas Pessoas com Deficiência  
      passaram por este programa? Qual foi o valor do investimento no referido  
      programa? Este valor é pensado como fundo perdido ou a empresa espera algum  
      tipo de retorno financeiro (ou de outra natureza)? 
 
4 – Por que a empresa resolveu implementar esse programa? 
 
5 – Existe alguma forma específica de divulgação das vagas para as Pessoas com Deficiência? Existe  
      alguma forma específica de divulgação do programa junto a este público? 
 
6 – Como é feita a seleção para a contratação? 
 
7- A empresa emprega pessoas com qualquer tipo de deficiências ou tem preferência  
     por algum tipo específico de deficiência?  Qual (is)? Por quê?  
 
8 – Existe alguma atividade na empresa executada exclusivamente por Pessoas com Deficiência? Quais? 
Por quê? 
 
9 – Existe algum tipo específico de treinamento para as pessoas com deficiência? 
 
10 – Como a empresa avalia o desempenho das Pessoas com Deficiência?  Existe algum critério  
        específico para avaliar o trabalho destes trabalhadores? 
 
11 - Existe diferença em termos de rotatividade da mão de obra destes trabalhadores com  
       relação aos outros trabalhadores? Qual a diferença? 
 
12 – A permanência de trabalhadores com alguma deficiência tem algum impacto em  
     termos de produtividade global do setor? Positiva ou negativa. Por quê? 
 
13 – Que a empresa acha sobre a legislação atual sobre o emprego das Pessoas com Deficiência? 
 
14 – Que outras políticas o governo poderia adotar ou que medidas deveriam ser tomadas  
      para integrar as pessoas com deficiência no mercado de trabalho? 
 
15 – Há algum tipo de percepção da responsabilidade social da empresa pela  
     comunidade externa e /ou interna pelo fato da contratação de Pessoas com Deficiência? 
 
16 – De modo geral quais seriam as vantagens e desvantagens para a empresa a partir do  
     emprego das pessoas com deficiência? (relações de trabalho, pessoais, no mercado etc) 
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17 – De forma geram quais são os maiores entraves e os maiores facilitadores para a  
      contratação de pessoas com deficiência? 
 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA: B - Para o trabalhador com alguma 
deficiência. 
 
Identificação pessoal – Sexo_____  Idade_______  Fenótipo_____________ 
Estado civil__________ Escolaridade_________  Renda________________ 
Cargo ou atividade ______________________________________________  
Qualificação profissional _________________________________________ 
Região da moradia_______________ Carga de trabalho semanal__________ 
Empresa______________________________ Regional _________________ 
 

1- Como você conseguiu este emprego? (que tipo de apoio específico teve – indicação de amigos ou 
parentes, escola, ONG ou outras instituições de apoio – qual?) 

 
2- Quando ingressou na empresa? 

 
3- Que tipo de deficiência você tem? (Se foi adquirida perguntar como, onde e quando – que idade ele 

tinha) 
 

4- É seu primeiro emprego ou trabalho? Qual era sua atividade/emprego anterior? Quanto tempo ficou 
no trabalho anterior? Qual era sua renda? Por que saiu? Qual foi o tempo de procura entre um 
emprego e outro? Qual era a forma de contrato? 

 
5- A empresa fez algum tipo de investimento em equipamentos, instalações ou treinamento em função 

de sua deficiência? 
 

6- Descreva as atividades que você executa no seu dia-a-dia na empresa? 
 

7- Como você percebe seu desempenho nestas atividades? Você acha que tem alguma vantagem ou 
desvantagem em razão de sua deficiência para o desempenho de suas atividades? 

 
8- Como você sente a reação dos outros trabalhadores frente a sua deficiência? 

 
9- Você teve alguma promoção na empresa? Como você percebe as oportunidades de promoção na 

empresa em comparação aos outros trabalhadores sem deficiência? 
 

10- Você conhece a legislação sobre o trabalho das pessoas com deficiência? Que você acha sobre a 
legislação atual sobre o emprego de pessoas com deficiência? 

 
11- Você tem sugestões sobre atividades a serem implementadas pela empresa a respeito do trabalho 

das pessoas com deficiência? 
 

12- Quais as principais dificuldades que você encontrou para ingressar no mercado de trabalho?  
 

13- Quais foram os fatores que mais contribuíram para seu ingresso no mercado de trabalho? 
 

14- Quais os fatores que contribuem ou impedem sua satisfação no trabalho? Você se sente 
participante e integrado na equipe de trabalho – participa das decisões, processos criativos, você se 
sente escutado pela empresa em suas opiniões.  

 
15- Qual é o significado deste trabalho para você, para a sua vida? 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA : C - Para os trabalhadores que trabalham 
com as pessoas com deficiência 
 
Identificação pessoal – Sexo_____  Idade_______  Fenótipo_____________ 
Estado civil__________ Escolaridade_________  Renda________________ 
Cargo ou atividade ______________________________________________  
Qualificação profissional _________________________________________ 
Região da moradia_______________ Carga de trabalho semanal__________ 
Empresa______________________________ Regional _________________ 
 
 

1- Como você sente a presença de pessoas com deficiência na empresa? 
 
2- Você se integra profissionalmente com eles? Como e por quê? 

 
3- Você se integra socialmente com eles? (sai para beber, visita a casa, clubes, restaurantes etc). 

 
4- Que tipo de impacto sobre seu desempenho e o da empresa você acha que houve com a chegada 

desses trabalhadores? 
 

5- Na sua percepção por que a empresa contrata esses trabalhadores? 
 

6- Como você avalia a produtividade e a qualidade do trabalho das pessoas com deficiência? 
 

7- Como você se sente trabalhando junto às pessoas com deficiência? 
 

8- Você tem alguma sugestão para melhorar as relações ou condições de trabalho para as pessoas 
com deficiência? 

 
 
 
 
 
 
 
 


