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Para consultora do Banco Mundial lei de cotas não garante trabalho a deficientes.  
 
Desde seus 19 anos, Rosangela Berman Bieler defende a inclusão dos deficientes. Foi com essa 
idade, em 1976, que ela ficou tetraplégica, depois de um acidente de carro. Isso não a impediu 
de dar continuidade aos seus estudos e concluir a faculdade de jornalismo. Ela ainda foi mais 
longe, tornou-se mestre em Inclusão Social das Pessoas com Deficiência pela Universidade de 
Salamanca, na Espanha.  
 
Hoje, é considerada uma referência mundial para as questões sobre inclusão de pessoas com 
deficiência. Mora em Nova York e atua como consultora do Banco Mundial sobre Deficiência e 
Desenvolvimento Inclusivo da Região da América Latina e Caribe e como presidente do 
Instituto Interamericano sobre Deficiência e Desenvolvimento Inclusivo.  
 
Para ela, a Lei 8.213, de 1991, que determina que as empresas com mais de cem funcionários 
tenham em seus quadros de 2% a 5% de pessoas com algum tipo de deficiência, não resolve o 
problema de inclusão dessas pessoas. "Isso porque a maior parte delas não tem acesso à 
educação. Seu principal problema é a pobreza, que as impede, a começar, de ter uma cadeira 
de rodas para sair da cama", afirma.  
 
Em números ela indica, que no Brasil, mais de 24 milhões de brasileiros têm algum tipo de 
deficiência. Desse total, 27% encontram-se em situação de extrema pobreza e 53% são 
pobres. "Ou seja, 83%, em geral, vivem em pobreza", diz Rosangela. A situação se reproduz 
em toda a América Latina, de acordo com ela.  
 
Mas no mundo todo, os deficientes encontram problemas de inclusão. Estudo recente do Banco 
Mundial estima que a perda do PIB Global por conta da não-inclusão dessas pessoas fica entre 
US$ 1,71 trilhão e US$ 2,23 trilhões ao ano.  
 
Não é à toa que as empresas brasileiras têm enfrentado grande dificuldade em contratar 
portadores de deficiência, por não encontrarem profissionais qualificados. "Em relação a outros 
países, a legislação brasileira contribui para a inclusão dos deficientes. A própria lei de cotas 
abre uma possibilidade muito grande, mas ao mesmo tempo revela que não é com uma ação 
afirmativa que você resolve um problema que vem sendo arrastado por vários anos", explica 
Rosangela. "O problema é que o Brasil tem um lado Bélgica e um lado Índia. Se a legislação é 
adequada, a distribuição de renda é a pior possível."  
 
Por conta disso, o benefício de um salário mínimo, a que toda pessoa com deficiência e sem 
condições de trabalho tem direito, acaba impedindo a entrada desses profissionais no mercado 
de trabalho. "Isso porque ao conseguir um emprego, imediatamente perde-se o benefício. Mas 
há um medo muito grande de não encontrar estabilidade no trabalho e depois ficar sem 
renda", afirma.  
 
A solução para isso, segundo ela, poderia ser a implementação de uma política transitória. Ou 
seja, a manutenção do benefício por mais seis meses depois do ingresso desse profissional no 
mercado, por exem-plo. Além disso, também seria interessante criar um programa de 
capacitação profissional e condicionar o recebimento do benefício à freqüência no curso.  
 
Organizações Não-Governamentais (ONGs) e empresas já criaram alianças para colaborar com 
a formação de pessoas com deficiência. Mas outras iniciativas simples também poderiam ser 
tomadas para facilitar o acesso de deficientes. Segundo Rosangela, na construção de um 
edifício, os custos adicionais para oferecer acesso a uma pessoa com deficiência são menores 
que 1%, se aplicados na etapa do projeto. Já as reformas para adaptar o espaço e criar 
acessibilidade saem muito mais caras. Para ficar como reflexão, vale lembrar que, quando não 
se usa o design inclusivo, cria-se uma barreira aos deficientes para os próximos 30 a 50 anos.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 11 abr. 2007. Vida Executiva, p. C9. 


