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» ANA PAULA SILVEIRA

A participação de pes-
soas com algum tipo
de deficiência no mer-
cado de trabalho está

bem abaixo do que estabele-
ce a legislação brasileira. De
acordo com a Lei nº 8.213/91,
a chamada Lei das Cotas, em-
presas com mais de 100 fun-
cionários devem destinar de
2% a 5% das vagas para porta-
dores de necessidades espe-
ciais. Especialistas na área de
gestão de pessoas afirmam
que, quando as organizações
cumprem a determinação, o
trabalhador mostra que a li-
mitação não interfere na sua
produtividade.

Histórias como a do gaú-
cho Hugo Solka, de 46 anos, e
da carioca Angélica Maciel,
de 36 anos, são mostras de
que portadores de necessida-
des especiais são capazes de
superar qualquer dificuldade
e buscar espaço no mercado
de trabalho. Solka, por exem-
plo, trabalha há 23 anos co-
mo assistente administrativo
no grupo Habitasul, que atua
nas áreas empresarial e imo-
biliária. Ele nasceu com uma
deformação que afeta a fala e
os membros superiores e con-
sidera muito importante es-
tar ativo profissionalmente.

“Todos nós buscamos evo-
lução. Trabalhar, de certa for-
ma, é um grande passo, re-
presenta fazer parte de algu-
ma coisa, conquistar etapas
em si mesmo e, assim, cola-
borar para o crescimento ge-
ral”, afirma Solka.

A gerente do departamen-
to de materiais e serviços da
empresa, Ana Cristina da Sil-
veira, avalia que a empresa é
quem ganha ao apostar em
profissionais como Solka. “A
responsabilidade social é um
dos pilares da Habitasul. Com
a contratação de pessoas com
deficiência, cumprimos nos-
sos propósitos. Além disso,
seu desempenho é excelente
e responsável”, diz.

Garra também não faltou
para a assistente administra-
tiva de inventário da gigante
do setor de petróleo Schlum-
berger,  Angélica.  Há sete
anos, ela perdeu parte dos
movimentos do corpo em um
grave acidente doméstico. A
deficiência, entretanto, não a
impediu de ir à luta. “Se a pes-
soa tiver vontade, a supera-
ção não tem limites. Acredito
que sir vo de modelo,  pois
acreditei, corri atrás e conse-
gui emprego”, conta Angélica,
que voltou a trabalhar logo
após se recuperar do aciden-
te. “Claro que dificuldades
existem, porém os recursos
tecnológicos estão aí  para

minimizá-las. Não me inco-
modo como o pessoal me vê
e, na verdade, muitos deles já
esqueceram a deficiência.
Ainda assim, há preconceito
no mercado”, completa.

Ela lembra de um episódio
que ilustra a falta de conhe-
cimento da maior parte do
mercado de trabalho sobre o
tema. “Ouvi de uma colega
que jamais seria promovida
por ser portadora de necessi-
dades especiais. Isso é parte
de um problema e mostra que
falta esclarecimento. As pes-
soas têm deficiência,  mas
não são limitadas”, analisa.

Inclusão 

Pesquisa da seccional flu-
minense da Associação Bra-
sileiras de Recursos Huma-
nos (ABRH-RJ) mostra que
existem cerca de 1,8 mil em-
presas no Rio de Janeiro que
se enquadram na legislação,
tendo mais de 100 funcioná-
rios. Destas, menos de 10%
cumprem a lei, a maioria por
falta de informação, diz a di-
retora de responsabilidade
social da ABRH-RJ, Patrícia
Pacheco. Segundo ela, entre
as principais dificuldades
apontadas pelas organiza-
ções estão a carência de pro-
fissionais qualif icados e a

Legislação obriga, mas 
empresas pouco fazem

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

questão de não saber lidar
com o deficiente. 

Para auxil iar  o mercado
fluminense a se adaptar às
exigências da legislação, a
ABRH-Rio criou um progra-
ma destinado à inclusão das
pessoas com deficiência. Pa-
trícia explica que a iniciativa
tem o objetivo de promover
um diálogo entre a classe em-
presarial, as esferas governa-
mentais e seus órgãos regula-
dores, além da sociedade civil
organizada, sobre o assunto.
“Já percebemos que não se
trata apenas de uma questão
de educação. Falta inclusão
social. Os encontros que pro-
moveremos servem para dis-
mistif icar paradigamas e
orientar as companhias.” 

Segundo Patrícia, a princi-
pal missão do programa é es-
timular práticas e conceitos
socialmente responsáveis
que contribuam para o cum-
primento da legislação. “O
programa busca ajudar as
empresas para mudar a visão
em relação à realidade das
pessoas com deficiência. Se
isso ocorrer, os funcionários
também vão”, avalia. 

A diretora da ABRH-RJ su-
gere ações simples para as
organizações se adequarem à
lei e não perderem profissio-
nais competentes por uma
questão de falta de informa-
ção. “Uma dica prática é per-
guntar ao deficiente como
ele quer ser tratado e quais
são as suas limitação, afinal
perguntar não ofende e mini-
miza muitas outras ques-
tões”, afirma. 

Mercado de trabalho

De acordo com o último
Censo do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE), o Brasil tem cerca de
24 milhões de pessoas com
deficiência, sendo que apenas
1,2% desse contingente está
empregado. Mesmo com as
taxas de desemprego em baixa
no País, muitos ainda são os
desafios para a inclusão dos
brasileiros com necessidades
especiais no mercado. 

Gerente de inclusão e ca-
pacitação profissional da As-
sociação para Valorização de
Pessoas com Deficiência

(Avape), Marcelo Vitoriano
avalia que o maior entrave
para uma inclusão mais efe-
tiva de pessoas com algum ti-
po de deficiência no merca-
do de trabalho é que as com-
panhias procuram profissio-
nais prontos. Além disso, se-
gundo ele, elas não querem
investir na formação e reten-
ção dos mesmos.  “Outros
problema grave é a questão
do preconceito. Muitas em-
presas associam a questão da
deficiência à improdutivida-
de. Trata-se de uma realida-
de, infelizmente.”

Vitoriano também ressalta
a importância da adequação
dos espaços físicos, dos ins-
trumentos e do mobiliário à
realidade dessas pessoas.
“Adequar as instalações, co-
mo criação de rampas e colo-
cação de portas mais largas
para a passagem de cadeiras
de rodas, são ações funda-
mentais. Preparar a equipe
para receber bem o novo co-
lega também é vital”, avalia. 

Ele afirma que a Lei das Co-
tas teve um efeito positivo pa-
ra este segmento da popula-
ção. “Nossa legislação é mo-
derna e eficaz, mas o mundo
empresarial precisa se ade-
quar”, diz Vitoriano, acrescen-
tando que as partes envolvidas
não podem ficar em um jogo
do empurra-empurra. “Preci-
samos fugir do discurso das
empresas e dos deficientes na
questão da qualificação. Não
adianta nada falar sobre a lei
se eles não buscarem qualifi-
cação e se as empresas não
oferecerem igualdade de opor-
tunidades”, completa.

Dados da Avape, que tem
mais de duas décadas de ex-
periência na inclusão profis-
sional de pessoas com defi-
ciência, aponta uma taxa de
retenção de 95% dos defi-
cientes nas organizações. “Is-
so mostra o comprometi-
mento e a qualidade desses
profissionais em suas ativi-
dades. Infelizmente, o mer-
cado de trabalho ainda é um
dos maiores tabus para essas
pessoas”, afirma. 

Bons exemplos

Ainda assim, o mercado
empresarial apresenta bons
exemplo de inclusão. Um de-
les é a Riachuelo, uma das
maiores redes de lojas de de-
partamento do Brasil. A em-
presa, por exemplo, adaptou
a infraestrutura de todas as
suas unidades para receber os
profissionais com deficiência. 

“A Riachuelo conta com ins-
talações, espaços físicos nas
lojas e escritórios da rede des-
tinados aos profissionais por-
tadores de necessidades espe-
ciais”, afirma o gerente de ad-
ministração da companhia,
Rogério Rocha de Oliveira. 

Para Oliveira, é importan-
te que haja uma preparação
por parte das empresas para
iniciar ações de inclusão de
sucesso. “Entre as atividades
criadas pela empresa está a
distribuição de uma cartilha
para a conscientização dos
funcionários em saber lidar
com as pessoas com necessi-
dades especiais. Elas devem
ser tratadas como qualquer
outra, porque é o que são”,
diz o executivo.

A Riachuelo oferece o teto
de vagas do que permite a le-
gislação para para pessoas
com deficiência, ou seja, 5%
dos postos de trabalho dis-
poníveis. Segundo Oliveira,
elas normalmente são aloca-
das nas áreas de call center e
nas lojas, onde atuam como
auxiliar e assistente, além de
operador, caixa e balconista.

DIVULGAÇÃO

A chamada Lei das Cotas estabelece que empresas com mais de 100 funcionários devem
destinar de 2% a 5% das vagas a esse público. No Rio, menos de 10% estão em dia

Ouvi de uma colega que jamais seria
promovida por ser portadora de
necessidades especiais. Isso é parte de um
problema e mostra que falta
esclarecimento. As pessoas têm deficiência,
mas não são limitadas."
Angélica Maciel
Assistente administrativa de inventário da Schlumberger

LEITOR PERGUNTA

Que abundância! Sobram reações contra os profissionais do
Mais Médicos. Os protestos vêm de gregos, romanos, baianos &
cia. Interpretações para o barulho pululam em jornais, rádios,
tevês e mídias sociais. Nas avaliações, duas palavras sobressaem.
Uma veio de Dilma Rousseff. A presidente falou em xenofobia. A
outra partiu de Gilberto Carvalho. O ministro classificou as
manifestações de preconceito.
Será? Pelo sim, pelo não, vale prestar atenção à dupla. Elas têm
semelhanças. A mais gritante: a intolerância. O xenófobo e o pre-
conceituoso rejeitam os diferentes. Querem que o mundo seja
igualzinho a eles e ao deles. Cruz-credo! Que Deus nos defenda
dos que se sentem modelos. Pretensiosos, querem se ver refletidos
em todos os espelhos.Xô!

De onde?
Xenófobo vem da terra de Sócrates, Platão e Aristóteles. A intol-
erante tem duas partes. Uma: xénos. Quer dizer estrangeiro. A
outra: phobein. Significa ódio ou medo. No caso dos médicos,
vale a primeira acepção. Trata-se de ódio ao estrangeiro.
O medo entra em outras composições. É o caso de hidrofobia.
Animais atacados de raiva têm pavor da água. São hidrófobos.
Pessoas que sentem pânico em lugar fechado são claustrofóbi-
cas. Os bobões que se consideram superiores aos homossexu-
ais são homofóbicos. E por aí vai.

E...
Preconceito pertence à família de conceito. Nele aparece o pre-
fixo pre. As três letrinhas querem dizer antes de. Pré-escola, por
exemplo, é o período que antecede a escola. Prefixo, o elemento
que se coloca antes do radical. Preconceito, juízo concebido ou
gerado precipitadamente -- antes do conhecimento de fatos
que podem contestá-lo.
Preconceituosas são tristes criaturas que têm ideias formadas.
Para elas, muçulmano é terrorista. Mulher, pessoas de segunda
classe. Pobreza, sinônimo de violência. Vamos combinar? O
preconceituoso vive num mundinho estreito que só. Sem pre-
conceitos: é digno de pena.

Lição de Aristóteles
"O historiador e o poeta não se distinguem um do outro pelo fa-
to de o primeiro escrever em prosa e o segundo em verso (pois,
se a obra de Heródoto houvesse sido composta em verso, nem
por isso deixaria de ser obra de história, figurando ou não o
metro nela). Diferem entre si porque um escreveu o que acon-
teceu e o outro o que poderia ter acontecido."

Sua Excelência, o presidiário
Pode? Com voto secreto, pode. Natan Donadon saiu da Papuda,
fez a própria defesa na Câmara e escapou da cassação. Depois,
entrou no camburão e voltou para o presídio. A decisão ganhou
manchetes. Em primeiro lugar, porque o deputado cumpre 13
anos de prisão por roubo do dinheiro público. Em segundo,
porque os discursos pisaram a língua.
Deputados falavam em "absorver" o parlamentar. Trocaram
uma letra. Absorver, com r, é assimilar (absorver hábitos estran-
hos), consumir (a corrida absorvia metade de seu tempo), em-
beber (a esponja absorve a água), inalar (os passageiros ab-
sorveram a poeira da estrada). Absolver, com l, é inocentar (ab-
solver do crime, absolver dos pecados, absolver da acusação).
Viu? Que diferença!

Por falar em uma letra...
A Justiça expede mandado (mandado de prisão, mandado de
reintegração de posse, mandado de busca e apreensão). Tam-
bém defere mandado de segurança e pedidos de habeas cor-
pus. O eleitor outorga mandato (mandato de senador, mandato
de deputado, mandato de governador, mandato de presidente).
Trocar o d pelo t? Valha-nos, Deus! É atestado de desatenção. Ou
de pouca familiaridade com a língua. Um e outro pegam mal
como arrotar à mesa, dirigir sem cinto de segurança, desre-
speitar a faixa de pedestres.

Quando posso utilizar o comparativo (mais ruim, mais perfeita, mais
grande). Exemplos: A Lua é mais pequena que a Terra. Este chocolate é
mais ruim que o outro. Publicaram uma obra mais perfeita que a anterior.
Seu irmão já está mais grande que você. Help!
MAURÍCIO DONTSCH CAVALHEIRO, CANOAS

Os adjetivos são cheios de manhas. Caprichosos, nem sempre
se subordinam a regras. Alguns querem privilégios.
Imaginam-se mais iguais perante a lei. É o caso de bom,
mau, grande e pequeno. A maior parte dos coleguinhas
deles forma o comparativo de superioridade e inferioridade
com o acréscimo de mais que e menos que: Maria é mais
bonita que Paula. Esta obra é mais perfeita que aquela. A
obra de Machado de Assis é mais perfeita que a de
Graciliano?
Bom, mau, grande, pequeno jogam em time à parte. Eles
têm formas particulares para a comparação. Assim: João
Marcelo é maior que Rafael. Rafael é menor que João
Marcelo. Considero Machado melhor que Eça. Luíza pensa
diferente. Acha Machado pior que Eça.
As manhas não ficam por aí. Bom, mau, grande, pequeno
admitem o mais e o menos quando se comparam
qualidades: Este livro é mais bom do que mau. Minha casa é
mais grande que pequena. A mudança foi mais má do que
boa. Gosto de ambientes mais pequenos do que grandes.

Sobre fatos e opiniões

por Dad Squarise
dad.squasisi@correioweb.com.br

RECADO

"Se soa como algo escrito, reescreva."
Elmore Leonard

Dicas de
Português

Blog da Dad www.correiobraziliense.com.br
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Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 30, 31 ago. e 1 set. 2013, Seudinheiro, p. B10. 




