
INCLUSÃO

Inclusão, vantagem
competitiva

Todos são iguais perante a lei e devem assim ser tratados também no mercado
de trabalho. A inserção de pessoas com necessidades especiais tem provado para
as empresas que estas são as principais ganhadoras no processo

Por Guido Heleno

Foi-se o tempo em que portadores de neces-
sidades especiais não só eram tratados com
discriminação enquanto seres humanos, mas

eles próprios se enxergavam como excluídos no
mercado de trabalho. Felizmente, a evolução social
e o aumento do grau de conscientização serviram
para alterar esse injusto quadro, uma vez que são
seres humanos sujeitos a todos os direitos e deve-
res, como qualquer cidadão. Mesmo antes de exis-
tência de leis específicas para garantir o direito dos
portadores de necessidades especiais ao mercado
de trabalho, muitas empresas, conscientes de sua
responsabilidade social, passaram a investir no pro-
cesso de contratação dessas pessoas, enriquecendo
seu quadro de colaboradores. Vários são os fatores
positivos nesta ação que transcende o caráter assis-
tencialista e vem se sedimentando como uma prá-
tica comum em empresas públicas e da iniciativa
privada. Na esfera dos três poderes, em âmbito na-
cional, estadual e municipal, os concursos públicos
já prevêem cotas para esses cidadãos, absorvendo
gradativamente competentes profissionais.

No entanto, a garantia, por cotas, em vagas
para o trabalho, não é um processo automático
e, como acontece em relação a qualquer vaga, há
competições; a empresa não quer, apenas, con-
tratar para cumprir a lei. Na Verdade, as Pessoas
Portadoras de Necessidades Especiais (PPNE),
dentro de sua dignidade de cidadão, querem dar
resultados em suas tarefas, sejam elas físicas ou
intelectuais. Ainda bem que empresas ligadas à
área de treinamento, cumprindo seu papel social,
e de forma proativa, participam efetivamente do
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preparo desses futuros trabalhadores, dando a eles
condições de serem mais competitivos e compe-
tentes. A Microlins, uma rede de franquias de es-
colas profissionalizantes, atuante em todo o Bra-
sil, contando hoje com 730 unidades, mantém um
programa específico para treinamento de pessoas
portadoras de necessidades especiais, programa
este ancorado na lei de Cotas número 8.313/91.
Segundo informações do presidente da Microlins,
José Carlos Semenzanato, o programa atende uma
demanda muito peculiar, devido à crescente solici-
tação de empresas que procuram por um banco de
profissionais com necessidades especiais. "Devido
a isso, a Microlins, continuamente, está anun-
ciando cursos gratuitos para PPNE, com vagas
limitadas e atuam, continuamente, no treinamen-
to dessas pessoas", explica Semenzanato. Assim
como a Microlins, outras empresas do segmento
de treinamentos mantêm foco em treinamentos
de pessoas portadoras de necessidades especiais.

Se para o trabalhador sem necessidade espe-
cial alguma o mercado de trabalho é cada vez mais
exigente e competitivo, este é ainda mais rigoroso
em relação às PPNE que têm que vencer até mes-
mo barreiras preconceituosas. Com a globalização,
passou-se a exigir ainda mais dos que buscam ou
desejam se manter em seus postos, sendo que es-
tes têm que, na maioria das vezes, arcarem com as
despesas de formação, capacitação e aperfeiçoa-
mento. São ainda cobrados de qualquer trabalha-
dor que sejam hábeis, criativos e flexíveis, deixan-
do os que não têm tais predicados praticamente
atirados na gigantesca vala comum dos excluídos.
Todas essas exigências fazem com que os porta-
dores de necessidades especiais tenham maiores
dificuldades de ingressarem no mercado de traba-
lho e uma luta ainda maior para preservar seus
empregos. E isso, não por falta de competência ou
de serem ineficazes, mas, também, devido ao pre-
conceito, muitas vezes exercido de modo velado.

Apenas 5% de PPNE com emprego
Como se sabe, empresas com mais de 100 em-

pregados devem fazer a contratação de trabalha-
dores deficientes ou reabilitados (veja Box). Ha-
vendo uma estimativa de que, atualmente, há no
Brasil cerca de 20 milhões de pessoas com algum
tipo de deficiência mental, sensorial ou física, 45%
delas está em idade de trabalhar. No entanto, ape-

As PPNE
dentro de sua
dignidade
de cidadão,
querem dar
resultados em
suas tarefas,
sejam elas
físicas ou
intelectuais

nas um milhão dessas pessoas
está contratado. "Se compa-
rada às décadas anteriores,
não resta dúvida de que a
quantidade de contratações
de PPNE aumentou, mas por
outro lado, a população mun-
dial também aumentou. Nes-
te ano de 2009, ano em que a
Lei de Cotas completa a sua
maioridade, em todo o país,
segundo dados do Ministé-
rio do Trabalho e Emprego
(MTE), o maior número de
admissões de portadores de
deficiência foi em São Paulo,
seguido pelo Rio Grande do
Sul e Ceará e, segundo infor-
mações do mesmo MTE, há
projetos voltados para essa
mão-de-obra como a contra-
tação de aprendizes deficien-
tes por dois anos, com o compromisso de contratá-
los após a qualificação", informa Mara Darcanchy,
Doutora e Mestre em Direito do Trabalho da Pon-
tifícia Universidade Católica (PUC/SP). Para ela,
o número de deficientes contratados ainda não
é o ideal, visto que poderia ser bem maior se as
barreiras arquitetônicas, sociais e econômicas fos-
sem menores, para que esses cidadãos pudessem
ter uma melhor capacitação e, consequentemente,
maior competitividade no mercado de trabalho.
"Desta forma, antes de se buscar novos marcos re-
gulatórios para a inserção de pessoas portadoras de
necessidades especiais no mercado formal de tra-
balho é necessário que se implemente a política de
valorização da diversidade no âmbito das empresas
públicas e da iniciativa privada, o que certamente
resultará na oferta de oportunidades iguais e maior
respeito à dignidade de cidadãos que não precisam
de caridade, mas sim de oportunidade", arremata
a Dra. Mara Darcanchy.

Janelas para o futuro
A automação, a robótica e toda a moderniza-

ção ancorada na automação de sistemas, nas novas
tecnologias como a informática, trouxeram em sua
esteira um mar de desempregados. A introdução
de novas tecnologias é feita, muitas vezes, sem a
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consideração ou análise de seus reflexos negativos
no mundo do emprego. Em seu livro Teletrabalho
para Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais
a autora Mara Darcanchy fala que: "A crise está
instalada. O homem tem que buscar trabalho e
não emprego. Para tanto precisa atualizar-se cons-
tantemente, criando condições para a sua empre-
gabilidade. A tecnologia não decretou o fim do
trabalho, mas alterou as relações de trabalho.

Assim o homem tem de adaptar-se a essa reali-
dade e essa capacidade é inerente à sua condição
humana. Nesse quadro, o teletrabalho se apresen-
ta como uma realidade e possibilidade de meio de
subsistência para qualquer trabalhador, sem barrei-
ras arquitetônicas". Para a doutora Mara, o teletra-
balho se apresenta como uma nova possibilidade
de inserção de PPNE no mercado de trabalho.

A modernização tecnológica, que tantos em-
pregos tirou mundialmente, pode tornar-se uma
aliada para a empregabilidade das pessoas porta-
doras de necessidades especiais. "Nas relações tra-
dicionais de trabalho, a discriminação das PPNE é
grande e, na maioria das vezes, os locais de trabalho
não estão fisicamente adaptados às necessidades
dessas pessoas. Além disso, faltam condições de
acessibilidade e de equipamentos ergonomicamen-

te adaptados. Sendo o teletrabalho realizado à dis-
tância, permite a esses indivíduos trabalharem em
sua própria casa ou escritório. Graças à tecnologia,
muitos aparelhos e ferramentas já foram desenvol-
vidos para facilitar o acesso dos deficientes físicos
no mercado de trabalho virtual, permitindo-lhes
participar da vida em sociedade como cidadãos de
direitos e deveres", finaliza Mara Darcanchy.

Ê importante destacar que em 9 de dezembro
de 1975, a ONU aprovou a "Declaração dos Direi-
tos das Pessoas Portadoras de Deficiência", na qual
reza o artigo 3°: "As pessoas portadoras de defi-
ciência têm o direito inerente de respeito por sua
dignidade humana. Qualquer que seja a origem,
natureza e gravidade de suas deficiências, os seus
portadores têm os mesmos direitos fundamentais
que seus cidadãos da mesma idade, o que implica,
antes de tudo, o direito de desfrutar uma vida de-
cente, tão normal e plena quanto possível".

Critérios de aptidão e talento
Todos são iguais perante a Lei e o cidadão bra-

sileiro, indistintamente, tem direito ao que cons-
titucionalmente está estabelecido. Um desses di-
reitos é o de dispor de meios de sobrevivência via
trabalho. No entanto, em se tratando das pessoas
portadoras de necessidades especiais, ainda conti-
nua muito difícil exercer, plenamente sua cidada-
nia. Uma das dificuldades consiste em acreditar
que quem tem que cuidar disso é o governo e este,
muitas vezes, não tem a percepção ou condições
de avançar além da concepção e implantação de
leis que contemplem ações facilitadoras para a
incorporação das PPNE no mercado de trabalho.
No caso, toda a sociedade, principalmente as ins-
tituições públicas e privadas, as empresas de todo
e qualquer porte, é que tem que fazer sua neces-
sária parte.

O envolvimento de empresários, acionistas e
consumidores deve ser sempre um fator que fará
a diferença no caso da absorção das PPNE, uma
vez que essas pessoas são capazes de, muitas ve-
zes, oferecerem até melhores respostas aos desafios
de trabalho que lhes são atribuídos. Assim como o
comércio solidário tem conseguido ampliar signifi-
cativamente seu espaço junto à sociedade - justa-
mente por evidenciar as vantagens sociais ou am-
bientais que determinados produtos agregam - é
possível fazer o mesmo em relação à incorporação
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das pessoas portadoras de necessidades especiais.
O engajamento cidadão é que fará a diferença, en-
trando aí componentes de postura ética, responsa-
bilidade social e de total ausência de preconceito.
Mais que leis e regulamentos, são atitudes que fa-
rão com que diferenças sejam eliminadas, fazendo
que todos sejam iguais na disputa por oportunida-
des no mercado de trabalho, que todos tenham
chances de progredir em sua carreira por critérios
de aptidão, talento, dedicação e criatividade.

Esse comprometimento para com a responsa-
bilidade social tem feito a diferença, positivamen-
te, para inúmeras empresas. Seguramente tem
aumentado as oportunidades de trabalho para as
PPNE, principalmente pelo excelente retorno que
essa categoria de colaboradores tem proporciona-
do. Uma pesquisa rápida no site da agência de em-
pregos Catho Online será suficiente para verificar
os inúmeros pedidos de empresas por pessoas por-
tadoras de necessidades especiais. Cabe destacar
que, sempre é necessária a qualificação e o preparo
técnico o que, na verdade, está igualando todos os
trabalhadores, independente de suas característi-
cas físicas. Sobre a questão, colheu-se o seguinte
exemplo: Na empresa cearense de transporte de
cargas pesadas Makro Engenharia, a gerente de
qualidade e responsável pelo setor de recursos hu-
manos, Renata Franco, afirma que é um desafio
contratar pessoas portadoras de necessidades es-
peciais que atendam às exigências dos cargos hoje
disponíveis. Para Renata, parte da sociedade culpa
as empresas pelo grande número de desemprego
entre os deficientes. Mas, segundo a profissional
da área de recursos humanos, isso é um equívoco,
pois quando uma vaga oferecida na empresa, as
exigências são meramente técnicas. Para Renata
Franco, todos aqueles que preenchem as exigên-
cias técnicas têm condições de ocupar a vaga.

O gestor de empresas, administradores e res-
ponsáveis pelo setor de contratação nas empresas
têm que focar nessa questão e proporcionar a to-
dos os cidadãos, indiscriminadamente, a oportuni-
dade de trabalho. Além disso, sem paternalismo
ou viés de assistencialismo, há que se atuar para
que as leis que garantem oportunidades às pessoas
portadoras de necessidades especiais possam exer-
cer, dignamente, as atividades que lhes são com-
patíveis. Um país socialmente justo é aquele que
não apenas indica, por leis e portarias, que todos

são iguais. Mas onde todos se sentem integrados à
vida social, na qual o direito ao trabalho é um dos
principais ingredientes.

Os benefícios advindos dessa postura não são
somente para as pessoas portadoras de deficiên-
cia, mas para toda a empresa, a começar pela sua
própria imagem. Basta citar uma pesquisa do Ins-
tituto Ethos, jornal Valor Econômico e Instituto
Indicator sobre a percepção dos consumidores
brasileiros quanto à responsabilidade social das
empresas, quando foi perguntado sobre "Qual
atitude de uma empresa o estimularia a comprar
mais os seus produtos e recomendar aos amigos?",
46% dos entrevistados responderam: "A empre-
sa que contrata deficientes físicos." (Guia Ethos
"Como as empresas podem e devem valorizar a
diversidade").
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