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Errata: 

 

Na versão de fevereiro de 2012 deste documento, na linha 04 da folha 13, onde se lê pessoas com 

deficiência desempregadas, lê-se vagas destinadas à pessoas com deficiência não preenchidas. 
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Apresentação 
 

onsciente de que o trabalho é um dos aspectos fundamentais para a promoção da inclusão 

social, o Instituto Ester Assumpção, organização privada sem fins lucrativos que tem como 

missão “mobilizar pessoas e organizações fomentando ações que contribuam para o exercício 

da cidadania das pessoas com deficiência”, terá em 2012 o desenvolvimento de ações em prol da 

empregabilidade das pessoas com deficiência como sua principal diretriz.  

 

A decisão por este foco de atuação foi embasada por um estudo inicial realizado acerca do contexto 

do desemprego das pessoas com deficiência, bem como sobre o potencial de cumprimento da Lei de 

Cotas pelas empresas sediadas em Belo Horizonte, Betim e Contagem. Este estudo deu origem ao 

relatório Empregabilidade da Pessoa com 

Deficiência: Belo Horizonte, Betim e Contagem 

– Estudos Preliminares, ora apresentado. 

Trata-se de uma pesquisa de dados secundários 

que, conforme explicação abaixo, contempla 

informações de fontes diversas.  

 

No decorrer deste estudo, o Instituto Ester 

Assumpção se deparou com grande dificuldade 

no que se refere à existência e ao acesso a dados confiáveis e atualizados acerca da condição de vida 

das pessoas com deficiência e do nível de cumprimento das cotas de contratação pelas empresas, 

tanto em Belo Horizonte, como em Betim e Contagem. Além da já constatada escassez de pesquisas 

e diagnósticos que tenham como objeto de estudo a pessoa com deficiência, enfrentou-se também a 

resistência de empresas e órgãos públicos no repasse de informações. Assim, as informações 

utilizadas como base para as análises que se seguem foram coletadas nas seguintes fontes: 

 

 Mapa de Betim: Pesquisa Perfil Empresas 2007 – produzida pelo Instituto Ester 

Assumpção em parceria com a Fundação João Pinheiro e a CDM – Cooperação para o 

Desenvolvimento e Morada Humana e cujo acesso se dá de forma gratuita no site 

www.ester.org.br. 

 IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Censo 2000 e 2010) 

C 

"O mais importante e bonito, é 
isto: que as pessoas não estão 
sempre iguais, ainda não foram 
terminadas, mas que elas vão 
sempre mudando''. Guimarães 
Rosa 
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 Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) - Ministério do Trabalho e Emprego 

 Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) – Ministério do Trabalho e 

Emprego 

 

Os dados que se seguem, portanto, foram 

construídos a partir das informações 

secundárias contidas nas fontes citadas 

acima. A memória de cálculos e as notas 

técnicas e metodológicas completas 

encontram-se disponíveis no Instituto Ester 

Assumpção.  

 

Ao final deste documento foram incluídas 

informações relativas ao Rede Ester – 

Empregabilidade e Inclusão, projeto 

desenvolvido pelo Instituto com o objetivo 

de promover a inclusão de pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho. Confira 

as oportunidades oferecidas! 

 

 

 

  

Tabelas e Gráficos 

Os dados apresentados nos Gráficos 1, 2, 4 

e 6 e em todas as Tabelas presentes neste 

documento foram elaborados tendo como 

base as informações do Ministério do 

Trabalho e do IBGE e os percentuais 

relativos à temática da deficiência 

disponíveis na pesquisa “Mapa de Betim: 

Perfil das Pessoas com Deficiência 2005”, 

produzida pelo Instituto Ester Assumpção. 

São, portanto, inéditos e de autoria do 

Instituto Ester Assumpção especialmente 

para este estudo. 
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A Lei de Cotas  

 

om o intuito de superar o processo de exclusão 

historicamente imposto às pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho e 

conscientizar a sociedade acerca das potencialidades 

desses indivíduos, o Congresso Nacional brasileiro 

promulgou em 24 de julho de 1991, a Lei nº 8.213 - 

também denominada Lei de Cotas – que em seu Art. 93 

dispõe sobre a contratação de pessoas com deficiência e 

reabilitados, a saber: 

 

 Art. 93 - a empresa com 100 ou mais funcionários 

está obrigada a preencher de dois a cinco por 

cento dos seus cargos com beneficiários 

reabilitados, ou pessoas portadoras de 

deficiência, na seguinte proporção: 

 

 

I - até 200 funcionários.................. 2% 

II - de 201 a 500 funcionários........... 3% 

III - de 501 a 1000 funcionários......... 4% 

IV - de 1001 em diante funcionários... 5% 

 

 

 

 

  

C 

Lei nº 8.213 de 24 de julho de 

1991. 
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A Empregabilidade da Pessoa com Deficiência 
 

 

egundo o Censo Demográfico 2010, Belo Horizonte, Betim e Contagem contabilizam uma 

população total de 3.356.682 habitantes. Destes, 503.502 teriam ao menos 1 (um) tipo de 

deficiência, o que corresponde, segundo o 

IBGE, a 13% da população total de cada 

município. Diferentemente do IBGE, a 

pesquisa realizada pelo Instituto Ester 

Assumpção no município de Betim acusou 

um percentual de pessoas com deficiência de 

apenas 2,23%.  

 

Essa diferença nos percentuais resulta dos 

diferentes critérios e referenciais 

metodológicos adotados pelo IBGE e pelo 

Instituto Ester Assumpção em seus estudos. Para a realização do Censo 2.000, o IBGE e 

Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE) 

estabeleceram que a definição de pessoa com deficiência teria por base o entendimento subjetivo do 

grau da incapacidade sentida pelo indivíduo em relação aos graus de limitação provocados por 

incapacidade de enxergar, ouvir e locomover-se.  

 

Na perspectiva do IBGE, portanto, a população com deficiência seria composta por todas as pessoas 

com percepção de incapacidade (PPI) e por aquelas com alguma ou grande dificuldade de ouvir, 

enxergar e andar. Em sua pesquisa, o Instituto Ester Assumpção considerou como pessoas com 

deficiência apenas aquelas que, na entrevista, se atribuíram ter alguma deficiência.  

 

No que concerne à inclusão no mercado de trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego utiliza 

como critérios as definições estabelecidas no Artigo 3º do Decreto nº 5.926/04, no qual considera-se: 

 

S 

. 
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I - deficiência - toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função 

psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de 

atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano; 

II - deficiência permanente - aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um 

período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de 

que se altere, apesar de novos tratamentos; e  

III - incapacidade - uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração 

social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais 

para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir 

informações necessárias ao seu bem-estar e ao desempenho de função ou atividade 

a ser exercida. 

 

Para fins de reserva legal de cargos, o MTE exige a comprovação da deficiência por meio de Laudo 

Médico, especificando o tipo de deficiência, e, nos casos pertinentes, do Certificado de Reabilitação 

Profissional emitido pelo INSS.  

 

Uma vez que o Projeto Rede Ester – Empregabilidade e Inclusão tem como objetivo reduzir o índice 

de desemprego entre a população com deficiência dos municípios de Belo Horizonte, Betim e 

Contagem, a observância do posicionamento do órgão legal competente acerca deste tema se faz 

obrigatória.  

 

Neste contexto, considera-se que o recorte realizado pelo Instituto Ester Assumpção em sua 

pesquisa não somente retrata de forma mais fiel à realidade da população com deficiência desses 

municípios – e reforça a veracidade dos dados que vêm embasando todas as suas ações -, como 

também adequa-se melhor às considerações do Ministério do Trabalho e Emprego.  

 

Sendo assim, considerar-se-á que a população total de pessoas com deficiência nesses municípios - a 

uma taxa de 2,23% - é de 74.854 indivíduos, distribuídos em Belo Horizonte, Betim e Contagem como 

mostrado no GRAF. 1 abaixo:  
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GRÁFICO 1 – População total com deficiência1 

 

Fonte: Instituto Ester Assumpção. Empregabilidade da Pessoa com Deficiência: Belo Horizonte, 

Betim e Contagem – Estudos Preliminares. 2012 

 

De acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto Ester Assumpção, 59% das pessoas com deficiência 

fazem parte da População em Idade Ativa (PIA), isto é, possuem entre 16 a 65 anos. Este percentual 

corresponde a um total de 44.164 indivíduos, sendo 31.250 em Belo Horizonte, 4.975 em Betim e 

7.939 em Contagem. Este é, portanto, o universo de pessoas com deficiência que compõe o público 

alvo do Instituto Ester Assumpção. 

 

Do total de 44.164 pessoas com deficiência em idade ativa, 25.173 (57%) são do sexo feminino e 

18.991 (43%) do sexo masculino. Este é um dado importante, uma vez que, de acordo com dados do 

CAGED obtidos no Observatório do Mercado de Trabalho Nacional do Ministério do Trabalho, dos 

25.730 postos de trabalho preenchidos por pessoas com deficiência de janeiro a abril de 2011 em 

todo o território nacional, 62% foram ocupados por homens e 38% por mulheres. Diante dessa 

preferência das empresas por profissionais do sexo masculino, será preciso estabelecer uma 

estratégia direta para incentivar a contratação de mulheres com deficiência. 

 

Dentre os principais tipos de deficiência, a deficiência física é a que apresenta maior ocorrência, 

atingindo cerca de 40% da população total com deficiência. Em seguida tem-se a deficiência 

intelectual (26%), a deficiência múltipla (17%), a deficiência visual (9%) e, por fim, a deficiência 

auditiva (8%). Aplicando-se esses percentuais – retirados da pesquisa do Instituto Ester Assumpção 

sobre o perfil das pessoas com deficiência de Betim - tem-se a seguinte distribuição da população 

com deficiência dos municípios de Belo Horizonte, Betim e Contagem (GRAF. 2): 

                                                           
1
 A população total com deficiência foi calculada aplicando-se a taxa de 2,23% definida pela pesquisa realizada 

pelo Instituto Ester Assumpção à população total dos municípios informada pelo IBGE no Censo 2010. 

Belo
Horizonte

Betim Contagem Total

52.966 

8.431 
13.457 

74.854 
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GRÁFICO 2 – Distribuição da população com deficiência nos municípios de acordo com o tipo de 

deficiência2 

 

 

 

 

Fonte: Instituto Ester Assumpção. Empregabilidade da Pessoa com Deficiência: Belo Horizonte, 

Betim e Contagem – Estudos Preliminares. 2012 

 

 

No que se refere ao tipo de deficiência, dados do Ministério do Trabalho e Emprego – GRAF. 3 - 

demonstram a preferência das empresas pela contratação de pessoas com deficiências físicas e 

auditivas, sendo que a primeira representou 48% do total de contratações e a segunda 30%. Pessoas 

com deficiência múltipla foram as que tiveram menor ingresso no mercado de trabalho, 

representando apenas 1% do total de contratações. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 A distribuição da população com deficiência de acordo com o tipo de deficiência foi calculada aplicando-se a 

taxa de ocorrência das deficiências encontradas na pesquisa do Instituto Ester Assumpção à população total 
com deficiência em cada município, já calculada anteriormente. 

Física

Intelectua
l

Múltipla

Visual

Auditiva

21.186 

13.771 

9.004 

4.767 

4.237 

3.373 

2.192 

1.433 

759 

675 

5.383 

3.499 

2.288 

1.211 

1.077 

29.942 

19.462 

12.725 

6.737 

5.988 

Total Contagem Betim Belo Horizonte
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GRÁFICO 3 – Contratação de pessoas com deficiência, por tipo de deficiência (MTE) 

 

 

Fonte: MTE- Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 2010 

 

No que concerne á empregabilidade, o nível de escolaridade é um tema obrigatório, dada a exigência 

cada vez mais alta das empresas por profissionais qualificados, seja com ou sem deficiência. Em sua 

pesquisa, o Instituto Ester Assumpção apurou – em Betim - um percentual de 36,5% da população 

com deficiência sem nenhum nível de escolarização. Para os demais níveis, os percentuais foram: 

 

o Educação Infantil – 2,7% 

o Ensino Fundamental – 51,4% 

o Ensino Médio – 8,6% 

o Ensino Superior – 0,7% 

o Pós-graduação – 0,1% 

 

A distribuição da população com deficiência 

nos municípios de Belo Horizonte, Betim e 

Contagem, por nível de escolaridade e de 

acordo com os percentuais acima, encontra-

se demonstrada na TAB 1 abaixo: 

 

 

48% 

30% 

6% 
6% 

1% 

9% 

% de pessoas contratadas que apresentam a 
deficiência 

Deficiência física Deficiência visual Deficiência intelectual

Deficiência auditiva Deficiência múltipla Reabilitado
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TABELA 1 – Distribuição total da população com deficiência por nível de escolaridade3 

 

Sem 

escolarização 

Educação 

Infantil 

Ensino 

Fundamental 

Ensino 

Médio 

Ensino 

Superior 

Pós-

graduação 

Belo Horizonte 19.333 1.430 27.224 4.555 371 53 

Betim 3.077 228 4.334 725 59 8 

Contagem 4.912 363 6.917 1.157 94 13 

Total 27.322 2.021 38.475 6.437 524 75 

Fonte: Instituto Ester Assumpção. Empregabilidade da Pessoa com Deficiência: Belo Horizonte, 

Betim e Contagem – Estudos Preliminares. 2012 

 

Dados do CAGED atestam haver uma redução contínua na contratação de pessoas com deficiência 

com graus baixos de instrução. Em contrapartida, houve um aumento nas vagas oferecidas para 

pessoas com deficiência com grau de escolaridade superior. Ainda assim, pessoas com deficiência 

com ensino médio completo representam quase 50% das contratações realizadas no período. Estes 

dados demonstram a importância das ações de escolarização e qualificação profissional para a 

efetiva inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. 

 

  

                                                           
3
 Os dados contidos na tabela foram calculados aplicando-se os percentuais encontrados pelo Instituto Ester 

Assumpção em sua pesquisa para cada nível de escolarização à população total com deficiência em cada 
município, já calculada anteriormente. 
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Cenário potencial para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho 

 

 

e acordo com o Ministério do Trabalho havia em Belo Horizonte, Betim e Contagem em 

2010 um total de 92.465 estabelecimentos/empresas, sendo 74.808 em Belo Horizonte, 

5.220 em Betim e 12.437 em Contagem. Juntas, essas empresas empregavam cerca de 

1.663.558 funcionários. Deste total de funcionários, 82% residia em Belo Horizonte, 7% em Betim e 

12% em Contagem. Dos 92.465 estabelecimentos, apenas 2.306 - 2% - possuía em 2010 ao menos 1 

trabalhador com deficiência, segundo o MTE. 

 

O número de estabelecimentos com funcionários com deficiência em Belo Horizonte corresponde a 

apenas 2% do total de estabelecimentos neste município. Em Betim e Contagem, este percentual é 

de apenas 3%. Nestes valores não estão inclusas as empresas e estabelecimentos enquadradas na Lei 

de Cotas, mas que, no entanto, não a estão cumprindo. 

 

Na impossibilidade de obter dados oficiais acerca do número de estabelecimentos residentes nos 

três municípios abordados e do número de funcionários empregados em cada uma delas – dados 

estes necessários para o cálculo do número de vagas disponíveis de acordo com a Lei de Cotas - 

aplicou-se a taxa de 2%4 encontrada pelo Instituto Ester Assumpção em sua pesquisa realizada em 

Betim. Como demonstrado no GRAF. 4 abaixo, 1.849 empresas possuem mais de 100 funcionários, 

sendo 81% em Belo Horizonte, 6% em Betim e 13% em Contagem. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Nota-se que o percentual do total dos estabelecimentos/empresas que possuem mais de 100 funcionários – e 

que, portanto, se enquadram na Lei de Cotas – encontrado pelo Instituto Ester Assumpção em sua pesquisa em 
Betim coincide com aquele divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Tal equivalência demonstra uma 
vez mais a seriedade e a validade dos critérios, metodologias e dados utilizados pelo Instituto.  

D 
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GRÁFICO 4 – Estabelecimentos com mais de 100 funcionários5 

 

 

 

Fonte: Instituto Ester Assumpção. Empregabilidade da Pessoa com Deficiência: Belo Horizonte, 

Betim e Contagem – Estudos Preliminares. 2012 

 

 

A pesquisa realizada pelo Instituto Ester Assumpção revela ainda que, do total de empresas com mais 

de 100 funcionários, 43% possuem de 100 a 200 funcionários; 38% possuem de 201 a 500 

funcionários; 9% possuem de 501 a 1.000 funcionários, e 10% possuem mais de 1.000 funcionários. 

Com base nesses percentuais, a TAB. 2 a seguir apresenta o número de empresas de cada município 

que se enquadram nesses perfis. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 O número de estabelecimentos com mais de 100 funcionários foi calculado aplicando-se o percentual de 2% 

encontrado na pesquisa do Instituto Ester Assumpção ao número total de estabelecimentos em cada um dos 
municípios, fornecido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 

Belo
Horizonte

Betim Contagem Total

74.808 

5.220 
12.437 

92.465 

1.496 104 249 1.849 

Total de Estabelecimentos

Estabelecimentos com mais de 100 funcionários
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TABELA 2 – Número de empresas enquadradas nos perfis da Lei de Cotas, de acordo com o número 

total de funcionários6 

Cidades 
Empresas 100 a 200 

func.  (43%) 

Empresas 201 a 500 

func. (38%) 

Empresas 501 a 

1000 func. (9%) 

Empresas com mais 

de 1000 func. (10%) 

Belo 

Horizonte 
643 568 135 150 

Betim 45 40 9 10 

Contagem 107 95 22 25 

Total 795 703 166 185 

Fonte: Instituto Ester Assumpção. Empregabilidade da Pessoa com Deficiência: Belo Horizonte, 

Betim e Contagem – Estudos Preliminares. 2012 

 

Aplicando-se os percentuais definidos pela Lei de Cotas para a contratação de pessoas com 

deficiência tem-se, a partir da TAB. 3 abaixo, um total de 48.962 vagas de emprego garantidas por lei 

a pessoas com deficiência. 

 

TABELA 3 – Vagas de emprego garantidas pela Lei de Cotas à população com deficiência7 

Cidades 

100 a 200 

funcionários 

(4%) 

201 a 500 

funcionários 

(14%) 

501 a 1000 

funcionários (10%) 

Acima de 1000 

funcionários (72%) 

Total de vagas 

geradas 

Belo 

Horizonte 
1.814 5.356 3.910 28.532 39.612 

Betim 127 374 273 1.991 2.764 

Contagem 302 890 650 4.743 6.586 

Total 2.242 6.620 4.833 35.266 48.962 

Fonte: Instituto Ester Assumpção. Empregabilidade da Pessoa com Deficiência: Belo Horizonte, 

Betim e Contagem – Estudos Preliminares. 2012 

 

                                                           
6
 A distribuição das empresas nos perfis da Lei de Cotas foi calculada aplicando-se os percentuais encontrados 

na pesquisa do Instituto Ester Assumpção ao número total de estabelecimentos com mais de 100 funcionários 
em cada município, já calculado anteriormente. 
7
 Os números contidos na Tabela 3 foram calculados aplicando-se os percentuais de contratação de pessoas 

com deficiência definidos pela lei de cotas ao número total de funcionários empregados pelas empresas 
enquadradas em cada um dos perfis (100-200, 201-500, 501-1000, acima de 1000 funcionários), constituindo 
esta última informação parte da memória de cálculo deste estudo. 
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Segundo informações do Ministério do Trabalho e Emprego, havia 11.975 pessoas com deficiência 

inseridas no mercado formal de trabalho em 2010, conforme o GRAF. 5 abaixo: 

 

GRÁFICO 5 – Pessoas com deficiência inseridas no mercado formal de trabalho 

 

 

Fonte: MTE- Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 2010 

 

Os dados acima permitem que se defina o universo de pessoas com deficiência em idade ativa que 

encontram-se fora do mercado de trabalho, como demonstrado no GRAF. 6 abaixo. São 32.189 

pessoas que, todavia não tiveram a oportunidade de exercer uma profissão. 

 

GRÁFICO 6 – População com deficiência fora do mercado de trabalho8 

 

 

Fonte: Instituto Ester Assumpção. Empregabilidade da Pessoa com Deficiência: Belo Horizonte, 

Betim e Contagem – Estudos Preliminares. 2012 

 

                                                           
8
 O Gráfico 6 foi construído subtraindo-se da população total com deficiência com idade entre 16 e 65 anos em 

cada município,  o número de pessoas com deficiência empregadas nessas mesmas localidades, fornecido pelo 
MTE. 

Belo
Horizonte

Betim Contagem Total

8.847 

1.643 1.485 

11.975 

Belo
Horizonte

Betim Contagem Total

22.403 

3.332 
6.454 

32.189 
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A Lei de Cotas representa, portanto, a grande oportunidade que essas pessoas têm de ingressar no 

mercado de trabalho, uma vez que sua aplicação permite a abertura de 36.987 vagas para pessoas 

com deficiência. 

 

TABELA 4 – Vagas para pessoas com deficiência geradas pela Lei de Cotas9 

 

Cidades 

Vagas para Pessoas 

com deficiência não 

preenchidas 

% de distribuição 

das vagas 

Belo 

Horizonte 
30.765 83% 

Betim 1.121 3% 

Contagem 5.101 14% 

Total 36.987 100% 

 

Fonte: Instituto Ester Assumpção. Empregabilidade da Pessoa com Deficiência: Belo Horizonte, 

Betim e Contagem – Estudos Preliminares. 2012 

 

Depara-se, portanto, com uma realidade onde 32.189 pessoas com deficiência encontram-se 

desempregadas e 36.987 vagas de emprego destinadas a esse público permanecem não preenchidas. 

Assim, ainda que todas essas vagas sejam cumpridas, haveria ainda 4.798 vagas destinadas à pessoas 

com deficiência não preenchidas.  

 

Em um cenário positivo, em que todas essas vagas sejam preenchidas, 48.962 pessoas com 

deficiência seriam incluídas no mercado formal de trabalho, reduzindo para apenas 3.564 o número 

de pessoas com deficiência desempregadas – 2.210 em Betim e 1.354 em Contagem - como 

demonstra a TAB. 5 abaixo. Neste cenário, Belo Horizonte se depararia com uma situação inédita, 

uma vez que a população com deficiência do município (31.250) é insuficiente para preencher todas 

as vagas geradas pelo cumprimento da Lei (39.612). Neste município, portanto, 8.352 vagas 

permaneceriam em aberto.  

 

 

                                                           
9
 Os números contidos na Tabela 5 constituem a diferença entre o número total de vagas para pessoas com 

deficiência geradas pela Lei de Cotas e o total de pessoas com deficiência já empregadas em cada município. 
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TABELA 5 – Cenário da empregabilidade da pessoa com deficiência com o cumprimento da Lei de 

Cotas10 

 

 

Fonte: Instituto Ester Assumpção. Empregabilidade da Pessoa com Deficiência: Belo Horizonte, 

Betim e Contagem – Estudos Preliminares. 2012 

 

 

O índice de desemprego entre as pessoas com deficiência que atualmente é de 72% em Belo 

Horizonte, 67% em Betim e 81% em Contagem, seria reduzido a 0%, 44% e 17%, respectivamente 

nesses municípios.  

 

A TAB. 6 abaixo apresenta um panorama geral de todo esse levantamento, tendo como ponto de 

partida a população total dos municípios levantados pelo IBGE no Censo 2010, mas aplicado o 

percentual de 2,23% para o cálculo da população total com deficiência encontrado na pesquisa 

realizada pelo Instituto Ester Assumpção. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Os números contidos na Tabela 5 foram obtidos a partir dos dados construídos ao longo deste documento.  

Cidades 

Total de pessoas com deficiência 

empregadas após o cumprimento 

das cotas 

Total de pessoas com deficiência 

desempregadas após o cumprimento das 

cotas 

Belo Horizonte 39.612 0 

Betim 2.764 2.210 

Contagem 6.586 1.354 

Total 48.962 3.564 
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TABELA 6 – Empregabilidade da pessoa com deficiência, segundo o Instituto Ester Assumpção 

(Resumo)11 

PESQUISA COM DADOS DO INSTITUTO ESTER ASSUMPÇÃO 

Cidades Pop Total 

Pop Total com 

deficiência 

(2,23% IEA) 

PIA 

(59%) 

Pessoas com 

deficiência 

empregadas 

(MTE) 

Pessoas com 

deficiência 

desempregada12 

Cotas a 

Cumprir 

Pessoas com deficiência 

desempregadas após o 

cumprimento da cota 

Belo 

Horizonte 
2.375.151 52.966 31.250 8.847 22.403 30.765 - 8.362 

Betim 378.089 8.431 4.974 1.643 3.331 1.121 2.210 

Contagem 603.442 13.457 7.940 1.485 6.455 5.101 1.354 

Total 3.356.682 74.854 44.164 11.975 32.189 36.987 3.564 

Fonte: Instituto Ester Assumpção. Empregabilidade da Pessoa com Deficiência: Belo Horizonte, 

Betim e Contagem – Estudos Preliminares. 2012 

 

Este cenário tende a ser bem menos positivo, se considerados os critérios para a definição da 

população com deficiência adotado pelo IBGE.  Na perspectiva do IBGE, as 35.987 vagas disponíveis 

seriam suficientes para empregar apenas 19% da população com deficiência em idade ativa nos 

municípios de Belo Horizonte, Betim e Contagem.  

 

A TAB. 7 abaixo apresenta, portanto, o panorama da empregabilidade da pessoa com deficiência se 

aplicado o percentual de 13% definido pelo IBGE para o cálculo da população total com deficiência. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Os números contidos na tabela 6 foram obtidos aplicando-se o percentual de 2,23% para a população com 
deficiência definida na pesquisa do Instituto Ester Assumpção aos demais dados construídos ao longo deste 
documento. 
12

 Em decorrência da inexistência de dados com maior detalhamento, não foi possível identificar, dentre as 
pessoas com deficiência desempregadas, aquelas de fato fora do mercado de trabalho e/ou em busca de 
oportunidades de emprego e aquelas que encontram-se inativas, por motivos diversos (invalidez, 
aposentadoria, incapacidade para o trabalho, escolha pessoal). Por este motivo, consequentemente, não foi 
possível adotar o conceito de População Economicamente Ativa (PEA). 
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TABELA 7 - Empregabilidade da pessoa com deficiência, segundo o IBGE (Resumo)13 

PESQUISA COM DADOS DO IBGE 

Cidades Pop Total 

Pop Total 

com 

deficiência 

13% IBGE 

PIA 

(59%) 

Pessoas com 

deficiência 

empregadas 

(MTE) 

Pessoas com 

deficiência 

desempregadas14 

Cotas a 

Cumprir 

Pessoas com 

deficiência 

desempregadas 

após o 

cumprimento da 

cota 

Belo 

Horizonte 
2.375.151 308.770 182.174 8.847 173.327 30.765 142.562 

Betim 378.089 49.152 28.999 1.643 27.356 1.121 26.235 

Contagem 603.442 78.447 46.284 1.485 44.799 5.101 39.698 

Total 3.356.682 436.369 257.458 11.975 245.483 36.987 208.495 

Fonte: Instituto Ester Assumpção. Empregabilidade da Pessoa com Deficiência: Belo Horizonte, 

Betim e Contagem – Estudos Preliminares. 2012 

 

Como afirmado anteriormente, o Instituto Ester Assumpção defende que o recorte realizado com 

base em sua pesquisa aproxima-se melhor à realidade da população com deficiência desses 

municípios e às considerações do Ministério do Trabalho e Emprego. Considera, no entanto, que a 

seriedade e a credibilidade atribuídas ao IBGE, torna relevante a menção e a observância de tais 

dados por ele divulgadas. 

 

Os dados apurados anteriormente revelam – seja na perspectiva do Instituto Ester Assumpção ou do 

IBGE – um cenário ao mesmo tempo negativo e promissor no que se refere à inclusão da pessoa com 

deficiência no mercado de trabalho, uma vez que ainda é muito pequeno o número de pessoas com 

deficiência em idade ativa empregadas, mas grande o número de vagas em potencial geradas pelas 

empresas a partir do cumprimento da Lei de Cotas. Tornar essa oportunidade uma realidade é, no 

entanto, um desafio que depende do esforço conjunto de todos - setor público, empresas, entidades 

sociais e pessoas com deficiência – para ser superado e para o qual o Instituto trabalha.   

                                                           
13

 Os dados contidos na tabela 7 foram obtidos aplicando-se o percentual de 13% para a população total com 
deficiência definido pelo IBGE aos demais dados construídos ao longo deste documento. 
14

 Em decorrência da inexistência de dados com maior detalhamento, não foi possível identificar, dentre as 
pessoas com deficiência desempregadas, aquelas de fato fora do mercado de trabalho e/ou em busca de 
oportunidades de emprego e aquelas que encontram-se inativas, por motivos diversos (invalidez, 
aposentadoria, incapacidade para o trabalho, escolha pessoal).  Por este motivo, consequentemente, não foi 
possível adotar o conceito de População Economicamente Ativa (PEA). 
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Considerações finais 
 

 

 Instituto Ester Assumpção considera o 

presente estudo preliminar como um 

avanço considerável no que diz respeito à 

temática da pessoa com deficiência e deseja que os 

dados apurados sejam de utilidade também para 

outras organizações privadas e órgãos 

governamentais. Reafirma, no entanto, a 

necessidade de que tais dados sejam mais 

profundamente estudados e, quando necessário, 

questionados e atualizados. Defende 

veementemente, no entanto, que estejam 

disponíveis a todos.  

 

Coloca-se, portanto, à disposição para prestar 

esclarecimentos acerca das informações dispostas 

neste documento, assim como disponibilizar os 

demais estudos e pesquisas que vem desenvolvendo.  

 

Se você ou sua organização possuem dados acerca 

da empregabilidade da pessoa com deficiência ou 

conhecem algum estudo sobre este tema e desejam 

compartilhá-los, entre em contato com Laura 

Marques Martins, pelo email laura@ester.org.br ou 

pelo telefone (31) 3592-1011. 

 

 

O 

Projeto Rede Ester – 

Empregabilidade e 

Inclusão 

Tendo como objetivo contribuir 

para a inclusão social e econômica 

de pessoas com deficiência no 

mercado de trabalho, o projeto 

atua para promover a inclusão de 

mil pessoas com deficiência no 

mercado de trabalho em Belo 

Horizonte, Betim e Contagem.  

A participação no projeto para as 

pessoas com deficiência é gratuita 

e prevê o cadastramento, 

qualificação profissional e o 

encaminhamento à oportunidades 

de emprego. 

O Rede Ester – Empregabilidade e 

Inclusão realiza também ações 

que auxiliam as empresas com 

mais de 100 funcionários no 

cumprimento de sua de cota de 

contratação de pessoas com 

deficiência e na implantação de 

projetos inclusivos. 

Se você possui algum tipo 

deficiência e deseja trabalhar ou 

se sua empresa precisa cumprir a 

cota, entre em contato conosco, se 

informe e faça o seu cadastro. 

Cadastro:      

cadastro@ester.org.br 

mailto:laura@ester.org.br
mailto:cadastro@ester.org.br


 

www.ester.org.br 
Rua Paulo de Freitas | 16 | 4º andar | Centro | Betim |Minas Gerais | 32.600-030 | 31 3592.1011 

23 

 

 

Referências Bibliográficas 
 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724. Informação e documentação — 

Trabalhos acadêmicos — Apresentação. Rio de Janeiro, 2011. 

 

INSTITUTO ESTER ASSUMPÇÃO. Mapa de Betim: Perfil das Empresas 2007. Betim: Instituto Ester 

Assumpção, 2008. Disponível em <http://www.ester.org.br>. Acesso em: 13 dez. 2010. 

 

_____________________________. Mapa de Betim: Perfil das Pessoas com Deficiência 2005. Betim: 

Instituto Ester Assumpção, 2008. Disponível em <http://www.ester.org.br>. Acesso em: 13 dez. 2011. 

 

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 2010. 

Disponível em: < http://www.rais.gov.br/>. Acesso em: 05 jan. 2012. 

 

____________________________________. Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

(CAGED). Disponível em: <https://www.caged.gov.br>. Acesso em: 05 jan. 2012. 

 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. CENSO Demográfico do ano 2000. Rio de Janeiro: 

IBGE, Rio de Janeiro. 

 

 ___________________________________________. Indicadores Sociais Municipais 2010. Uma 

análise dos resultados do universo do Censo Demográfico 2010. Rio de Janeiro: IBGE; 2011. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ester.org.br/
http://www.ester.org.br/
http://www.rais.gov.br/
https://www.caged.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000006475711142011571416899473.pdf
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000006475711142011571416899473.pdf

