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Desde o decreto 3.298 de 1999, que estabeleceu percentuais mínimos para a contratação de 
portadores de deficiências pelas empresas, vem crescendo a presença desses profissionais no 
mundo corporativo. Na Associação para Valorização e Promoção de Excepcionais (Avape), 
instituição focada na inclusão de portadores de deficiência, a colocação dessas pessoas no 
mercado de trabalho apresentou um crescimento de 98% em 2008 em relação a 2007, 
passando de 613 profissionais capacitados e empregados em 2007 para 1.215 em 2008.  
 
Contudo, é preciso avançar muito até que esses profissionais ocupem, com mais frequencia, os 
primeiros escalões das empresas, como é o caso do vice-presidente da Avape, Carlos Ferrari, 
de 32 anos. Ele é exemplo de um profissional que, mesmo com a barreira da deficiência, 
conseguiu chegar a postos de liderança e destaque profissional. Ele possui pós-graduação em 
Marketing e é mestre em Administração de Empresas. Praticamente cego desde bebê, aos sete 
anos ele perdeu completamente a visão. Além de executivo da Avape, Ferrari também é 
professor universitário, membro Titular do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e 
sócio-proprietário da Supera Treinamento e Gestão Sócio-Ambiental.  
 
Para Ferrari, seu percurso profissional e pessoal pode ser dividido em dois momentos. Em 
primeiro lugar está a sua preparação até chegar ao mercado de trabalho, fase na qual ele 
recebeu um decisivo apoio da família, que mesmo pobre - seu pai era metalúrgico - conseguiu 
apoiar seus estudos. "O que havia de material em Braile, meu pai buscava. A minha mãe 
praticamente viveu para mim", conta Ferrari. Ao mesmo tempo em que se dedicava ao estudo, 
o executivo começou a trabalhar. "Aos 14 anos passei a usar bengala e a pegar ônibus 
sozinho. Arrumei um emprego como encartador de jornais e depois outro como operador de 
telemarketing. Aí tudo engrenou", lembra.  
 
Quando entrou na faculdade de Administração, Ferrari precisou buscar soluções para conseguir 
apreender alguns conteúdos, como os elaborados gráficos de microeconomia que eram 
apresentados em algumas aulas. Quando terminou a graduação, ele começou a dar aulas de 
telemarketing e informática para pessoas com deficiência em uma organização não 
governamental (ONG) e também a ministrar treinamentos motivacionais, até que conseguiu 
uma vaga como docente. "Acho que a maior prova de sucesso desse percurso é que hoje eu 
sou professor de Administração", ressalta.  
 
Na opinião de Ferrari, a sociedade está progredindo no que diz respeito à chegada de 
portadores de deficiência aos cargos de liderança. "Na Avape, temos trabalhado muito para 
capacitar e superar a desvantagem educacional que alguns portadores de deficiência têm. O 
grande desafio é superar essa limitação e sensibilizar as empresas", diz. Para ele, os 
empregadores precisam deixar de prestar atenção à deficiência (apenas para cumprir as cotas 
determinadas pela lei) e se aterem à eficiência dessas pessoas.  
 
A gerente e consultora de recursos humano da IBM Eliane Pelegrini Ranieri, de 50 anos, que é 
paraplégica desde os seis meses devido à pólio, está há 24 anos na empresa, onde começou 
como com atendimento telefônico. Hoje, ela conhece a empresa como poucos. "Tive várias 
oportunidades de crescimento de carreira aqui dentro. Passei por quase todas as áreas, menos 
a financeira", diz.  
 
Segundo Eliane, sua trajetória não é comum. "A dificuldade para quem tem algum problema 
de locomoção ou outra deficiência é desenvolver-se e adquirir capacitação para competir no 
mercado, que se tornou muito especializado. Mas a minha mãe me acompanhou durante toda 
a minha faculdade. Ela me levava todos os dias. O que falta não é capacidade intelectual, mas 
condições de desenvolvê-la", diz.Eliane sustenta a opinião de que a situação dos portadores de 
deficiência melhorou bastante nos últimos anos, mas ainda é preciso avançar, e muito. "Para 
você chegar a um cargo de diretoria, é preciso se capacitar muito. A IBM é uma empresa que 
tem uma política de diversidade, mas essa não é uma realidade do mercado", diz. "Para 
competir em qualquer posição no mercado, é preciso preparo intelectual. Isso é o mais 
importante - a adaptação física vem depois", completa.  
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