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Treinamento profissional em lugar de simples apelos à caridade dos empregadores. 
Para vencer as dificuldades de inserção dos deficientes no mercado de trabalho, 
organizações não-governamentais e instituições filantrópicas recorrem, cada vez mais, 
à capacitação técnica das pessoas com deficiências. Desde a entrada em vigor da Lei 
8.213, em 1991, as empresas com mais de cem funcionários são obrigadas a 
preencher de 2% a 5% dos seus cargos com deficientes. Mas, ao invés de 
simplesmente lutarem pelo cumprimento da norma, as associações de auxílio aos 
deficientes investem na criação de cursos, bancos de dados e até pacotes de 
consultoria gratuitos. 
 
Nada menos que 24,6 milhões de brasileiros sofriam de algum tipo de algum tipo de 
deficiência, de acordo com o Censo demográfico de 2000, do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Desse total, nove milhões estavam trabalhando na 
época. "As principais dificuldades para a inserção dos jovens deficientes no mercado de 
trabalho estão relacionadas com o transporte e a educação. Faltam veículos e escolas 
adaptadas às necessidades deles", analisa Fernanda Japiassu, superintendente adjunta 
de desenvolvimento do Instituto Brasileiro de Defesa dos Direitos da Pessoa Portado de 
Deficiência (IBDD), organização não-governamental sediada no bairro carioca do 
Catete. 
 
Entre os empregadores, o maior obstáculo é a falta de conhecimento sobre o tema. 
"Muitas empresas ligam para nós desesperadas, por causa das multas que a legislação 
estabelece para as empresas que não cumprem os percentuais estabelecidos por lei 
para contratação de deficientes", conta Fernanda. Criado em 1998, o instituto coloca à 
disposição das empresas interessadas seu banco de dados, com os nomes de cinco mil 
deficientes aptos a trabalhar. Grande parte desse contingente foi formada nos três 
cursos próprios oferecidos gratuitamente pelo IBDD: informática básica, telemarketing 
e auxiliar administrativo. Mas muitos outros tipos de treinamento são desenvolvidos 
em parceria com empresas privadas: a TV Globo, por exemplo, patrocina três cursos 
desenvolvidos pelo instituto com ajuda do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(Senai). 
 
"Pela nossa experiência, sabemos que a área administrativa é a que mais absorve 
pessoas com deficiência nas empresas", explica Fernanda. Numa tentativa de diminuir 
a barreira representada pela falta de informações, o IBDD lançou no ano passado um 
pacote de consultoria gratuita para empresas que desejam contratar deficientes. Em 
primeiro lugar, é feita uma análise das condições de acessibilidade que a companhia 
oferece ao portador de deficiência. Se houver obstáculos físicos, são propostas 
soluções simples. A segunda fase consiste numa palestra para sensibilizar os 
funcionários, desmontando possíveis preconceitos. Por fim, o instituto encaminha uma 
planilha com os candidatos aptos a preencher as vagas oferecidas. 
 
Fica a cargo do empregador selecionar o candidato mais adequado para um 
determinado posto de trabalho. "Os deficientes passam pelo mesmo processo seletivo 
que qualquer outro candidato", explica Marcelo Canelas Leite, diretor de Recursos 
Humanos do escritório de propriedade industrial Momsen Leonardos &Cia, no Rio de 
Janeiro. Foi assim - cumprindo todas as etapas do processo - que a curitibana Fabíola 
Ribas Correia, de 21 anos, conseguiu uma vaga de assistente no Departamento de 
Marcas do escritório. Vítima de um acidente de trânsito na infância que causou a 



amputação de sua perna direita, Fabíola teve como trunfo o fato de falar inglês 
fluentemente, graças a um curso de 11 meses na Inglaterra. 
 
Em São Paulo, a Associação para Valorização e Promoção de Excepcionais (Avape) 
oferece um total de 28 cursos em três áreas: informática, atendimento ao cliente e 
turismo. "Começamos, há 23 anos, apenas com o atendimento clínico, com médicos, 
psicólogos, fisioterapeutas e outros profissionais", lembra Maria Cristina Bachiega, 
responsável pela chefia da Unidade Zona Sul. "Não basta passar o chapéu: quando 
vamos solicitar recursos levamos sempre um projeto debaixo do braço", ensina. 
Atualmente, a associação conta 12 unidades, cinco delas voltadas para a reabilitação e 
a capacitação profissional. 
 
Leia mais 
 
Entidades estimulam jovens a entrar no mercado com negócios próprios 
Do Rio  
 
Ao comprar uma ação de um fabricante de chocolates, no ano passado, a advogada 
Luciana Nicola não imaginava que no espaço de alguns meses o papel teria uma 
valorização de 214%. Tudo isso soaria normal no mercado de ações se os "executivos" 
por trás da empresa de chocolates não fossem estudantes do ensino médio da Escola 
Estadual Carlos Maximiliano da Silva, em São Paulo. Na verdade, todo o negócio - da 
produção de doces até a venda de ações - é parte de uma simulação desenvolvida pelo 
programa Junior Achievement, que procura despertar o espírito empreendedor entre os 
jovens. 
 
O programa é resultado de uma parceria iniciada em 1987 entre o Instituto Unibanco e 
a Associação Junior Achievement, entidade sem fins lucrativos fundada em 1919, nos 
Estados Unidos. Nesses 19 anos de atuação, mais de 12 mil jovens já foram 
beneficiados, cinco mil deles só no ano passado. 
 
O trabalho dos educadores - cerca de 500 voluntários do Unibanco, em 2005 - começa 
pelos alunos da quinta série, na faixa etária entre dez e 11 anos. Nessa idade, as 
crianças cursam um módulo de introdução ao mundo dos negócios. À medida em que 
vão passando de uma série a outra, os estudantes vão tendo contato com assuntos 
gradualmente mais complexos, como as barreiras comerciais e o funcionamento do 
mercado global. 
 
No último módulo, os alunos do segundo ano do ensino médio administram uma 
miniempresa. Começam pela venda ações, para arrecadar o dinheiro necessário à 
produção. Depois, vendem a mercadoria, recolhem os impostos devidos (doados a 
instituições de caridade) e, após um balanço final feito pelo diretor de finanças, 
devolvem ao investidor o valor pago por cada ação, acrescido de dividendos. No caso 
de Luciana, o investimento inicial de R$ 7 rendeu R$ 22. Todo o pacote educacional foi 
desenvolvido pela universidade americana de Harvard. "Nossa meta em 2006 é 
estender o Junior Achievement a Goiás, totalizando nove Estados", diz Luciana, 
acrescentando que o investimento previsto para este ano é de R$ 600 mil. 
 
Embora seu foco recaia sobre um público mais velho, entre 18 e 35 anos, a 
Confederação Nacional dos Jovens Empresários (Conaje) também tem como objetivo 
principal estimular o jovem a abrir seu próprio negócio. Além de atuar na área de 
capacitação de empreendedores, a Conaje funciona como um canal de relacionamento 
entre os empresários e como entidade representativa de classe junto ao governo. 



"Temos um banco de dados com dez mil empreendedores", conta Doreni Caramori 
Júnior, de 26 anos, presidente da Conaje. 
 
O mais ambicioso projeto da Conaje deve começar a sair do papel dentro de algumas 
semanas, quando for assinado um acordo com o governo paulista. Trata-se do Parque 
do Talento Empreendedor, um complexo que deverá concentrar as atividades de 
capacitação desenvolvidas pela confederação. O projeto ocupará parte do terreno onde 
estava instalado o Complexo do Carandiru, na Zona Norte de São Paulo. A idéia é 
aproveitar uma área de pelo menos três mil metros quadrados para construir salas de 
aula, uma sala de vídeo e um museu dedicado a contar a história de alguns dos 
principais empresários do país. "Faltam no país um ambiente e uma cultura 
empreendedora. Está muito distante do jovem a idéia de montar um negócio próprio", 
reconhece Caramori Júnior. 
 
As dificuldades de enveredar pelo empreendedorismo são ainda maiores entre os 
jovens negros e de baixa renda, constata Giovanni Harvey, diretor-executivo da 
Incubadora Afro Brasileira. Entre os 450 empreendimentos incubados, apenas 4,4% 
são administrados por jovens entre 21 e 24 anos. Mesmo assim, Harvey destaca a 
importância do exemplo dado pelos jovens empresários negros: "O estereótipo vigente 
é o do negro como subordinado a um empreendedor e não como empresário". 
 
Leia mais 
 
Programa forma empresários rurais 
Do Rio  
 
Uma idéia surgida na França, na década de 30, está mudando a realidade do Baixo Sul 
da Bahia, região situada a 270 quilômetros de Salvador e integrada por 11 municípios 
com baixos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH). Conceito criado por famílias 
de agricultores em 1937, a casa familiar rural nasceu com o objetivo de mesclar teoria 
e prática dentro de um mesmo projeto educacional. No Brasil, a experiência começou 
pelo Estado do Paraná, em 1987, e chegou a municípios carentes da Bahia graças aos 
esforços da Fundação Odebrecht e de seus parceiros no Programa DIS Baixo Sul. 
 
Dentro do programa, a primeira casa familiar rural foi instalada no município de 
Presidente Tancredo Neves, há dois anos e meio, já com o objetivo de formar futuros 
empresários rurais. Hoje, além da unidade de Presidente Tancredo Neves, está em 
operação a casa familiar do mar, em Cairu (BA), único município-arquipélago do país. 
"Lá, os jovens aprendem a gerenciar negócios nas áreas de piscicultura e aqüicultura", 
explica Maurício Medeiros, superintendente da Fundação Odebrecht. 
 
As atividades são calcadas na pedagogia da alternância, que combina períodos de uma 
semana de aulas teóricas, em regime integral, com duas semanas de aplicação dos 
conhecimentos na propriedade familiar, sob orientação de monitores. Dessa forma, o 
conhecimento absorvido pelos jovens de 14 a 21 anos é multiplicado nas suas 
comunidades de origem. Na casa familiar rural de Tancredo Neves, as duas turmas, 
cada uma com 35 alunos, repassam o que aprenderam para um contingente de até 
cinco mil pessoas. "Não tínhamos como produzir bem porque faltava orientação. 
Plantávamos por plantar, para consumo próprio. Agora, tudo mudou. Temos um plano 
para vender a produção e nos sustentarmos com a renda da agricultura", conta 
Fernanda de Jesus Silva, aluna da casa familiar rural. 
 



Até o momento, a Fundação Odebrecht investiu R$ 23,7 milhões no Programa de 
Desenvolvimento Integrado do Baixo Sul da Bahia (DIS Baixo Sul), iniciativa que 
também inclui parceiros como o governo da Bahia e a PriceWaterhouseCoopers, entre 
outros. "Para 2006, nossa previsão de investimento é de R$ 10 milhões", informa 
Medeiros. 
 
Apesar de o desemprego ser relativamente menor no meio rural do que no urbano, a 
diversidade de opções de trabalho também é mais restrita. Disposta a oferecer aos 
jovens a possibilidade de administrarem o próprio negócio, a Fundação Souza Cruz 
investe, desde outubro de 2000, no programa Empreendedorismo do Jovem Rural. O 
programa - que começou com um projeto-piloto na Região do Vale do Rio Pardo (RS) - 
resultou na criação de quatro Centros de Desenvolvimento do Jovem Rural (Cedejors) 
na Região Sul do país. "O jovem, entendido como o indivíduo entre 15 e 24 anos, não 
tem sido contemplado com a atenção necessária pelos setores sociais dedicados às 
intervenções governamentais, menos ainda o jovem do campo, que enfrenta enormes 
barreiras de acesso à educação formal e à informação em geral", afirma o antropólogo 
Luiz André Soares, gerente de Projetos Sociais do Instituto Souza Cruz. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 jan. 2006, Empresa & Comunidade, p. 
F3. 


