
VOCÊ BEM INFORMADO
deficientes

QUERIDINHOS
do momento

Desesperadas para cumprir a lei de cotas e pressionadas pela fiscalização,
empresas começam a roubar deficientes umas das outras

O
s profissionais mais cobiçados atualmen-
te do mercado de trabalho estão abrin-
do o seu espaço na marra. São deficien-
tes físicos, cegos, auditivos, múltiplos e

reabilitados. São cobiçados não porque sejam pou-
cos. Segundo o IBGE, eles são mais de 24 milhões
de brasileiros (14,5% da população). Desses, ape-
- nas 9,5 milhões têm escolaridade mínima, mas não
se sabe ao certo quantos estão de fa-
to preparados para trabalhar em em-
presas de ponta. Sabe-se que são pou-
cos. Só no Estado de São Paulo, exis-
tem hoje 84 956 vagas abertas desti-
nadas a pessoas com deficiência. Ou-
tras 47 044 estão preenchidas. Resul-
tado: já está ocorrendo entre as gran-
des empresas o que se pode chamar
de "roubo" de deficientes.

Nesse mundo politicamente corre-
to das minorias, no qual as palavras
precisam ser medidas, as empresas
não admitem abertamente a prática
como forma de completar a cota exi-
gida por lei (veja quadro). Nas conversas informais,
sim. "Nós não tiramos de ninguém, mas sei que os
deficientes mais qualificados estão sendo rouba-
dos", diz o vice-presidente de recursos humanos
da Nextel, Francisco Neves. A empresa, que tem
cerca de 2 000 funcionários, emprega três deficien-
tes. Sua meta é chegar a 20 até dezembro. Para is-
so, contratou a consultoria do Instituto Paradig-
ma, que promove a inclusão de profissionais com
deficiência. A demanda pelo trabalho do Paradg-

ma vem dobrando a cada ano — passou de cinco
clientes em 2002 para 30 este ano. Na sua carteira
estão, além da Nextel, empresas como Natura, Or-
bitall e Votorantirn. A demanda é tamanha que não
houve necessidade de área comercial por lá. Os
clientes batem à sua porta.

Ornar Edson Varela, de 46 anos, formado em
computação pela USP e MBA na FGV, é gerente

do Centro de Acessibilidade da
IBM desde janeiro. Omar tem uma
atrofia congênita que afetou o an-
tebraço e a mão esquerdos e é lí-
der do comitê de 15 pessoas com
deficiência da multinacional —
parte integrante do programa ofi-
cial de diversidade da empresa, cria-
do em 2000. Ele está na IBM há
cinco anos e já trabalhou na Itau-
tec, foi empresário e dirigiu a área
de tecnologia de outra empresa. Ele
não acredita que tenha recebido
propostas de emprego devido à sua
deficiência, mas afirma ter cons-

ciência da dificuldade que as empresas têm em en-
contrar profissionais com seu perfil e experiência.

Fabiana Galetol, gerente para diversidade da IBM,
admite que já tirou uma pessoa de outra empresa.
Como o nível de qualificação na empresa de tec-
nologia é alto, prefere formá-los lá dentro, "Nós
oferecemos oportunidades de crescimento e car-
reira para todas as pessoas, sem diferenciação", diz
ela. No momento, a empresa está reformando sua
sede em São Paulo para torná-la acessível a cadei-
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rantes e cegos. As escadas, por exemplo, ganharam
placas em braile para avisar quando começam e
terminam os degraus. Os acessos ao prédio rece-
beram piso tátil indicando o caminho até a entra-
da. Na hora de recrutar e capacitar, a empresa tem
um programa de inclusão chamado Conselho de
Diversidade. Uma empresa do porte da IBM, pela
lei de cotas, deveria empregar cerca de 450 defi-
cientes — e esse número deve crescer para 500 à
medida que a empresa atinja a meta de chegar a
10 000 funcionários até o final deste ano. A IBM
tem uma política global de não revelar quantos fun-
cionários de minorias possui, mas sabe-se que ela
não tem conseguido cumprir a lei de cotas.

Essa não é uma dificuldade apenas da gigante
americana. A Serasa, empresa nacional especiali-
zada em crédito, é reconhecida como um padrão
a ser seguido quando o tema é acessibilidade, sen-
sibilização e contratação de deficientes. Sua preo-

cupação chega aos detalhes. O carpete que forra o
piso da sede tem sinalização em relevo para guiar
os deficientes visuais. Da mesma forma, para não
discriminar, as chances e os deveres são os mesmos
para todos os funcionários. Ironicamente, a em-
presa emprega 96 deficientes e tem meta de 116.0
problema é que, cada vez que a empresa abre uma
nova filial, sua cota cresce. Além disso, já foi vítima
do roubo de deficientes.

"Já perdi profissionais com deficiência para em-
presas que vieram aqui e ofereceram um pequeno
aumento de salário. Não vou barganhar para não
estimular este comportamento", diz João Batista
Ribas, coordenador do Processo Serasa de Empre-
gabilidade. "As empresas confundem inclusão so-
cial com obrigação de cumprir cota." Ribas, cadei-
rante devido a uma doença congênita, é mestre pela
Unicamp e doutor pela USP. Ele entende o dilema
da empresa que o contratou há cinco anos e, di-
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Marcelo Prado,
consultor
em Uberlândia
(MG), cego,
durante viagem
a trabalho
em São Paulo:
"Eu escuto
melhor"

ante das carências nacionais, diz que o ideal seria
trazer quem está fora do mercado de trabalho pa-
ra dentro, e não buscar de outros,

A dificuldade de contratação de deficientes qua-
lificados não é restrita às grandes empresas. A Odon-
toprev, de planos odontológicos, precisaria ter qua-
tro, Tem dois. Uma delas é a dentista Raquel Na-
ressi, cadeirante desde 1997. "Recebi uma propos-
ta em que o salário era maior do que o daqui, mas
visto a camisa de quem me deu a primeira chance

de trabalhar", diz Raquel. São raras as empresas que
conseguem cumprir sua cota. Uma delas é a Di-
rectv, de tevê a cabo: emprega 21 deficientes para
seus 500 funcionários, um além da cota. Na ânsia
de cumprir cotas, as empresas cometem erros bá-
sicos na hora de abordar os candidatos. Chegam a
fazer ofertas constrangedoras. "Já recebi uma gran-
de quantidade de propostas de emprego, mas a
maior parte não tinha relação com minhas habi-
lidades", diz Flávia Cintra, vice-presidente do Pa-
radigma, cadeirante desde 1993.

Flávia, Raquel e Ornar são a favor da lei de co-
tas. Para romper a inércia, dizem. A voz discor-
dante vem do consultor Marcelo Prado, dono da
MP Consultoria, de Uberlândia (a maior da re-
gião, com 400 clientes). Marcelo perdeu 50% da
visão aos 8 anos devido a uma retínose pigrnen-
tar; aos 17 anos sua visão caiu para 30% (em 1989,
após uma cirurgia mal-sucedida em Cuba, lhe res-
tou apenas 1% de visão). A. deficiência não o im-
pediu de trabalhar nem de estudar em universi-
dades como Harvard. Marcelo acredita que as co-
tas diminuem o valor do deficiente. "Assim como
qualquer não-deficiente, eu posso bater meu con-
corrente pelo meu diferencial. Meu ouvido e me-
mória são melhores do que os de quem enxerga",
diz. Marcelo credita o insucesso do deficiente a
sua própria postura. "São 50% devido a urna ati-
tude derrotista, 40% pela falta de oportunidades
e por resistência dos não-deficientes, e 10% são
outros fatores", completa. 21
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