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As empresas têm dificuldade de cumprir a lei que impõe a contratação de deficientes e 
defendem sua mudança. 
 
 Uma lei criada com a melhor das intenções está 
preocupando empresários e executivos. Trata-se da Lei no 
8.213, de 1991, que obriga as empresas com mais de cem 
funcionários a ter em seus quadros de 2% a 5% de pessoas 
com algum tipo de deficiência, de acordo com o porte. 
Simplesmente faltam deficientes qualificados para preencher 
as vagas. Do total de 24 milhões de deficientes existentes no 
país, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), apenas 3,2 milhões, o equivalente a 13%, 
freqüentaram creches ou escolas. Uma pesquisa feita com 
1.200 deficientes nas principais capitais do país pela AGMKT 
Estratégia Empresarial, empresa de consultoria em 
marketing de São Paulo, traz números ainda mais 
dramáticos: cerca de 52% deles não têm a 1a série 
completa.  

 
O problema é que a fiscalização está severa. Principalmente nos Estados de São Paulo, que 
concentra a maior parte das empresas, e da Bahia, onde o Ministério Público do Trabalho tem 
adotado uma postura aguerrida. A multa que as empresas têm de pagar por cada vaga ociosa 
é de cerca de R$ 1 mil. Embora a fiscalização tenha uma tolerância de dois meses para 
reaplicar a multa, a legislação permite que isso seja feito a cada 24 horas. "A iniciativa de 
incluir os deficientes no mercado de trabalho é louvável. Mas as empresas não conseguem 
encontrar gente suficiente para preencher as cotas", diz Eliana Victor, gerente da Divisão de 
Reabilitação Profissional da Avape, a Associação para Valorização e Promoção de Excepcionais.  
 
Além da baixa qualificação, algumas questões legais dificultam a entrada dos deficientes no 
mercado de trabalho. De acordo com a legislação brasileira, os deficientes físicos que não 
trabalham podem receber uma aposentadoria do Estado por tempo indeterminado. A partir do 
momento em que estão empregados, perdem o benefício. Muitos preferem mantê-lo. "As 
próprias famílias desestimulam o trabalho dos deficientes. Elas terão de sustentá-los se eles 
perderem o emprego", diz Eliana.  
 
Mesmo quando as empresas conseguem encontrar deficientes qualificados para trabalhar, é 
comum eles serem tratados de forma discriminatória, por despreparo dos funcionários e das 
chefias. Há histórias de deficientes que foram confinados em salas isoladas sem fazer nada, 
apenas para que as empresas não fossem punidas pelos fiscais. Poucas empresas podem arcar 
com o custo adicional de treinamento e qualificação dos deficientes. A Serasa, empresa de 
informações financeiras controlada pelos bancos, é uma delas. A companhia foi reconhecida 
pela ONU como um exemplo de inserção de deficientes físicos no ambiente de trabalho em 
todo o mundo. "Nossa preocupação é que o funcionário possa desempenhar o melhor trabalho. 
Assim, caso queira sair da empresa, ele pode se empregar em outro lugar", diz João Batista 
Ribas, ele próprio deficiente, coordenador do programa de empregabilidade de pessoas 
deficientes da Serasa.  
 
A Delegacia Regional do Trabalho de São Paulo (DRT-SP), entidade ligada ao Ministério do 
Trabalho, entendeu que a obediência à lei é difícil. Em vez de multar as empresas, está 
firmando acordos com alguns sindicatos trabalhistas e patronais para ampliar o prazo de 
cumprimento das cotas. Ainda assim, há iniciativas em andamento para alterar a lei. De 
acordo com a Fiesp, a entidade que congrega os industriais paulistas, os deputados já estão 
recebendo em seus gabinetes, em Brasília, propostas de mudanças na legislação atual. Talvez 
seja melhor que gastar uma enorme energia para tentar acomodar o interesse das partes.  
 

 

CAÇA-TALENTOS 
Ribas, da Serasa, na catraca especial da 

empresa, em São Paulo: atuação 
premiada no exterior. 



DURA REALIDADE 

Os números explicam as dificuldades das empresas 
para recrutar profissionais com deficiência 

• 24 milhões é o número de deficientes existentes no 
Brasil  

• 3,2 milhões freqüentaram creches ou escolas  

• 52% não têm a 1a série completa  

Fonte: AGMKT e DRT-SP 

 
 
Fonte: Época, n. 463 , p. 51 , 2 abr. 2007. 


