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RESUMO EXECUTIVO

Este Informe Sombra foi elaborado pelo INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL

pelo projeto “OBSERVATÓRIO BRASILEIRO DE INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA” junto a

iniciativa da FUNDACIÓN SARAKI por meio do PROJETO AMÉRICA INCLUSIVA e tem como

objetivo central tratar da Inclusão Laboral de Pessoas com Deficiência, pontuando criticamente

como a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência está sendo

seguida em relação ao informe de governo a partir do “Examen de los informes presentados por

los Estados partes en virtud del artículo 35 de la Convención” (Consideração dos relatórios

apresentados pelos Estados Partes nos termos do artigo 35 da Convenção) e ao final, sugerir

recomendações para o fortalecimento da rede de inclusão, assim como para a adoção de

políticas públicas e alianças orientadas ao desenvolvimento da temática, bem como reduzir os

cenários de exclusão social brasileiro.

Considerando a natureza estrutural do preconceito e da discriminação no Brasil, somado

a uma abordagem histórica assistencialista, a pessoa com deficiência é comumente exposta a

situações de vulnerabilidade e exclusão. Como resultado, as taxas de empregabilidade de

pessoas com deficiência são baixas e se mantêm baixas. A ineficácia no cumprimento da Lei de

Assistência Social (<55%), concede destaque para a administração pública, com um vácuo de

quase 90% das vagas reservadas e ociosas. Existe incoerência entre o número de vagas

reservadas e ociosas, e a parcela da população com deficiência disponível para trabalhar, pode

denotar carência em iniciativas e adaptações razoáveis por parte dos empregadores. Apenas

17,5% dos municípios brasileiros apresentam iniciativas pelo poder público sobre a criação de

políticas públicas ou programas de promoção de direitos da pessoa com deficiência relacionado

a geração de trabalho e renda, ou ainda, inclusão laboral.

Entende-se que as inspeções e ações de fiscalização contribuem e direcionam as

empresas para a inserção de pessoas com deficiência em postos de trabalho como resultado do



cumprimento da lei. De forma complementar, se faz necessário o estabelecimento de medidas

eficazes para se monitorar o cumprimento satisfatório da Lei nº 8.213/91, em respeito aos

direitos da pessoa com deficiência, assim como, a atribuição de sanções previstas para condutas

institucionais discriminatórias. Situações menos alarmantes e/ou cotidianas também reforçam

as opressões pelas quais a pessoa com deficiência é submetida, no qual o direito é

condicionado e a discriminação se torna velada. Um exemplo a respeito de discriminações

veladas, é a remuneração média de trabalhadores com deficiência no mercado formal, com

diferença de R$1,8 mil entre um colaborador com deficiência intelectual e um reabilitado

(SMARTLAB, 2022 apud ME-RAIS, 2019).

O local de trabalho é apontado como um dos maiores espaços de violação de direitos,

em denúncias realizadas por pessoas com deficiência ou outros indivíduos, porém majoritária

anonimização (>80%) indica a fragilidade da coleta de dados para a geração de informações

robustas para a tomada de decisão (BRASIL, 2018). Avaliação da efetividade das iniciativas,

como a Delegacia para Pessoas com Deficiência, no planejamento, execução e monitoramento a

fim de compreender os resultados daquela ação, e sua replicabilidade à nível nacional, é um

exemplo de ação positiva na fiscalização e acompanhamento das denúncias. De igual modo, o

aprimoramento dos instrumentos implementados, como a iniciativa Disque 100, visando

refinamento de dados, com identificação e perfilamento de demandantes e vítimas, a fim de

melhor compreensão de contextos, e consequente avaliação de intervenção e/ou sanções,

também se faz necessário. Majoritariamente, os maiores violentadores de pessoas com

deficiência são parte da família, sendo a pessoa com deficiência mental (64%) a mais violentada

(BRASIL, 2018). A mensuração dessas opressões deveriam ser mais palpáveis e trazer subsídio

para uma mudança atitudinal e/ou regulatória, a fim de incentivar a denúncia e o

posicionamento deste grupo recorrentemente oprimido.

A conscientização social é necessária, em contraponto, questiona-se a efetividade de

iniciativas como a proposta pelo Ministério do Trabalho e Emprego: a partir de manuais e/ou



cartilhas, pretendeu-se conscientizar a sociedade a fim de minimizar ações discriminatórias, ou

até mesmo criminosas. Contudo, este meio além de ser frágil comparado aos resultados que

essas atitudes excludentes ocasionam, não previnem efetivamente o assédio e não promovem

um ambiente laboral inclusivo. A avaliação da eficácia das ações afirmativas já promulgadas,

com proposição de iniciativas voltadas à sua efetividade, com estímulo à acessibilidade dos

contextos, aliadas a adaptações razoáveis, também são uma saída inteligente e passível de ser

monitorada na direção de um país inclusivo.

O capacitismo, discriminação e o preconceito social contra pessoas com deficiência, é

traduzido na visão de que a deficiência induz incapacidade. A identificação e o reconhecimento

de que as deficiências sugerem a discriminação é necessária, a fim de reforçar a falta de

acessibilidade arquitetônica, atitudinal, comunicacional, metodológica e programática, e

também, falta de remuneração digna, de condições de trabalho razoáveis, de ambientes de

trabalho adequados, entre outras considerações pertinentes para a efetiva inclusão laboral,

independente da deficiência.



Art. 27 – TRABALHO E EMPREGO

Em 2011, o Governo Federal promulgou o decreto 7.612/2011, com status de emenda

constitucional, instituindo o Plano Viver Sem Limites, a fim de estabelecer uma série de

diretrizes para garantir e aprimorar os direitos da pessoa com deficiência no Brasil em 4 frentes:

educação, saúde, inclusão social e acessibilidade (BRASIL, 2011). O plano foi criado com a

intenção de propor novas iniciativas no que se refere à inclusão da pessoa com deficiência, e

também, aprimorar e intensificar as já existentes. A adesão ao plano por parte dos municípios é

voluntária. O plano implementou mudanças na lei do BPC, tais como acúmulo do benefício com

a bolsa de aprendiz para casos de pessoas com deficiência trabalhando nessa modalidade e

retorno automático do benefício em situações de perda de emprego para pessoas com

deficiência celetistas. O plano também foi vetor de mudanças em alguns programas de

formação profissional, como o Pronatec, concedendo prioridade à matrícula de pessoas com

deficiência na proporção de vagas disponíveis. Gerou um total aproximado de R$19.37 milhões

em despesas entre os anos de 2012-2017. Outro plano que buscou inserir no mercado de

trabalho pessoas em algum nível de vulnerabilidade social, foi o Acessuas Trabalho, atualmente

sob a gestão da Secretaria de Assistência Social, e que por meio do plano Viver Sem Limite,

incorporou no leque de suas ações, o grupo de pessoas com deficiência (BRASIL, 2015). As

ações ficaram restritas à gestão que implementou o plano, e o mesmo atribui a

responsabilidade da sua manutenção aos demandantes, quais sejam, os próprios órgãos de

governo que possuem ligação com o programa. Atualmente, a Secretaria Nacional dos Direitos

da Pessoa com Deficiência, dedica atenção a outros programas, como o Cadastro Inclusão, que

busca armazenar, organizar e difundir em uma única base de dados informações relativas às

características de pessoas com deficiência a partir de resultados obtidos com a avaliação

biopsicosocial, barreiras que impeçam o exercício dos seus direitos, radar de políticas públicas,

informações de censos e demais pesquisas qualitativas e quantitativas relativas às pessoas com

deficiência no Brasil, a fim de contribuir com a criação de novas políticas públicas (BRASIL,



2022). Está em curso de desenvolvimento e implementação pela gestão atual do governo

federal. Não é incomum no Brasil a descontinuidade de programas iniciados por outras gestões,

quando uma nova assume o mandato. Os efeitos dessa cultura são sentidos negativamente pela

sociedade de modo geral, e nesse caso, especificamente, tratando-se de pessoas com

deficiência, contribui para um trabalho exaustivo de atualização dos seus direitos na relação

com os novos programas que vão surgindo a cada gestão.

No Brasil, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) garante a pessoa com deficiência o

pagamento de 1 salário mínimo, desde que submetida a duas avaliações: uma médica e outra

social (BRASIL, 1993). O órgão responsável por administrar a concessão do benefício é o

Ministério da Cidadania, e a operacionalização é realizada pelo INSS. O pagamento passa por

revisão, a fim de monitorar se o contexto que condicionou o benefício ainda permanece o

mesmo, ou seja, o banco de dados responsável por armazenar as informações relativas aos

beneficiários do benefício – CadÚnico – deve ser atualizado, correndo o risco de pausar o

pagamento. A pessoa com deficiência remunerada por meio de um estágio ou bolsa, não perde

o benefício, porém, a pessoa com deficiência empregada via CLT perde o benefício

automaticamente. A continuidade do pagamento do BPC fica condicionado à realidade

econômica da pessoa com deficiência, não estimulando sua participação no mercado de

trabalho, tampouco, sua autonomia financeira, resultando em um cenário laboral pouco

inclusivo no Brasil. Em 2021 o Governo Federal lançou o Auxílio-Inclusão, como estímulo à

inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e o cumprimento das cotas de

contratação estabelecidas pela LBI para empresas privadas (BRASIL, 2021). Tem direito ao

pagamento no valor de ½ salário mínimo a pessoa com deficiência formalmente remunerada

(CLT) e inscrita no BPC. Notadamente, as condições disponibilizadas pelo Estado são

contraditórias, nada estimulantes para a melhoria da inclusão laboral, não consideram os custos

permanentes da deficiência e condicionam o benefício a uma manutenção do estado de

pobreza das pessoas com deficiência no Brasil. Condicionar o pagamento do BPC a um limite de



¼ do salário mínimo per capita, bem como, enviesar o benefício a uma condição econômica,

impossibilita que a pessoa com deficiência tenha a cobertura necessária para manter os custos

oriundos do seu tratamento ou quaisquer outros existentes na relação com a sua deficiência.

Em igual medida, não proporciona uma vida financeira independente e cativante.

Dados do Painel de Informações e Estatísticas da Inspeção do Trabalho no Brasil sobre a

Lei nº 8.213/91 sugerem descumprimento da Lei de Assistência Social, visto que em nenhuma

das esferas (administração pública, empresas públicas e sociedades de economia mista e

empregadores privados) se cumprem valores superiores à 55% (RADAR SIT, 2019). Menor

cumprimento é da administração pública, sendo que das 20.052 vagas reservadas, apenas

14,17% estão preenchidas, apresentando um déficit de 17612 (87,83%) vagas. Ineficácia da ação

afirmativa incentivada pela CF, em seu artigo 37, inciso VIII, cuja reserva de vagas não incide em

admissão (BRASIL, 1988). Em 2010, a taxa de desocupação da população de 16 a 64 anos com

deficiência considerada severa, grupo constituído majoritariamente por pessoas com deficiência

mental/intelectual, representa 7,8% da média nacional, denotando o potencial de contratação

de pessoas com deficiência (SMARTLAB, 2019 apud IBGE, 2010). A incoerência entre número de

vagas reservadas e ociosas, e a parcela da população com deficiência disponível para trabalho

pode denotar carência em iniciativas e adaptações razoáveis por parte dos empregadores. Dos

municípios brasileiros, apenas 17,5% apresentam iniciativas pelo poder público sobre a

existência de políticas ou programas de promoção de direitos da pessoa com deficiência

relacionado a geração de trabalho e renda, ou ainda, inclusão laboral (SMARTLAB, 2019 apud

IBGE, 2010).

A empregabilidade das pessoas com deficiência tem-se mostrado bastante desigual, se

comparada à das pessoas sem deficiência (CODEPLAN, 2018a), mesmo com a implementação

da Lei Federal 8.213/91, conhecida como Lei de Cotas (BRASIL, 1991). Ou seja, as pessoas com

deficiência têm menor chance de estarem empregadas. A contratação de colaboradores com

deficiências consideradas “leves” é uma prática mais frequente, visto que, exigem menores



adaptações no local de trabalho, violando o art. 7º, XXXI, da CF; art. 4º (BRASIL, 1988). Os

estudos mostram a taxa de desemprego de pessoas com deficiência em comparação com outras

pessoas e com taxas de desemprego, em geral, no Distrito Federal, onde 69,1% das pessoas com

deficiência não trabalhavam (CODEPLAN, 2018a). O PED traz uma taxa de 67,7%, próxima à da

PDAD. Como taxa de desemprego geral, segundo o DIEESE (2018), 18,3% das pessoas no DF

estavam desempregadas, percentual próximo ao da PDAD (CODEPLAN, 2018a). A distribuição

dos vínculos formais de trabalhadores(as) com deficiência por região do país, segundo

microdados da RAIS (2018, 2019), mostra percentual maior na região sudeste e sul, seguida pelo

nordeste, centro-oeste e norte. A Relação Anual de Informações Sociais reforça forma de

assédio a partir da discriminação refletida na remuneração média de trabalhadores com

deficiência no mercado formal, considerando-se o conjunto dos seguintes vínculos: celetistas

(com carteira assinada), estatutários, temporários e avulsos, sendo de R$ 2,9 mil para pessoas

com deficiência, com extremos de R$ 1,6 para a deficiência mental e R$ 3,4 mil para

reabilitados; comparativamente, a remuneração média geral é de R$ 3,2 mil (SMARTLAB, 2019

apud IBGE, 2010). Apesar de ser uma prática discriminatória, não há sanções previstas para

estas condutas institucionais. Restrições indiretas ao despedimento de pessoas com deficiência,

previsto no art. 93, § 1º, da Lei nº 8.213/91 (BRASIL, 1991), configura ponto negativo à inclusão

laboral, visto que esta medida pode sugerir cautela no momento de contratação por parte do

empregador, assim como pode estar fortalecendo a permanência do pequeno percentual de

pessoas com deficiência já inseridos no mercado a partir da garantia de emprego. As taxas de

empregabilidade de pessoas com deficiência eram baixas e se mantêm baixas, assim como se

torna latente a necessidade de estabelecer o mínimo de atendimento para o cumprimento

satisfatório da lei.

Ainda que presente no art. 5º da CF (BRASIL, 1988), o direito a segurança para a pessoa

com deficiência é violado quando dados públicos indicam que os maiores violentadores deste

público são, em sua avassaladora maioria, parte da família, citando-se irmão(ã) (19,6%), mães e



pais (12,7%), filhos (10%), vizinhos (4,2%), outros familiares (20,7%) e relações com vínculo de

convivência comunitária (2,3%); sendo as deficiências mais comuns às vítimas, a partir do

Disque 100: deficiência mental (64%), seguidos de deficiência física (19%), intelectual (7,9%),

visual (4%) e auditiva (2,5%) (BRASIL, 2019). Reforçando a complexidade envolvida na relação da

pessoa com deficiência dentro de seu mais próximo círculo de convivência. O exercício dos

direitos e das liberdades fundamentais das pessoas com deficiência pensada sem a

consideração das violências físicas, psíquicas e institucionais a que está sujeita, sob preceitos de

inclusão social e a cidadania, não será possível. Dados do Disque 100 apontam que o Local de

Trabalho constitui um dos maiores espaços de violação (0,33%), com 41 denúncias, para o ano

de 2018 (BRASIL, 2019). Atores das relações institucionais também aparecem na relação

demandante e vítima, sendo: “empregador”, “empregado” e “subordinado”, sendo que, não

houve atribuição neste ano para estes atores (BRASIL, 2019). Estes dados, em consonância com

a majoritária anonimização (>80%), ou seja, a não informação sobre o dado denotam a

fragilidade da coleta de dados para a geração de informações robustas para a tomada de

decisão (BRASIL, 2019). Proposições positivas são: a primeira delegacia brasileira de polícia

especializada no combate à violência contra pessoas com deficiência em São Paulo, que apesar

de ser um marco bastante significativo, ainda é local e singular; e, o canal Disque Direitos

Humanos - “Disque 100” é um dos canais de recebimento de denúncias do Governo Federal,

que recebe, analisa e encaminha declarações de violações de direitos humanos diariamente

(SÃO PAULO, 2021) . A disseminação de canais de atendimento efetivos é interessante para a

defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Porém, a busca por um canal de denúncia

especializado suscita o caráter emergencial ao qual a pessoa está submetida, assim como o

déficit dos demais meios de proteção e segurança em abranger este público. A conscientização

social é necessária, em contraponto, questiona-se a efetividade das diversas iniciativas, como a

propostas por alguns órgãos públicos relacionados às temáticas de Trabalho e Emprego, a partir

de manuais e/ou cartilhas, visto que este meio não previne efetivamente o assédio e não

promove um ambiente laboral inclusivo.



Entre os empregados, a maior ocorrência de pessoas com deficiência foi observada nas

idades de 50 a 59 anos, com 16,53% do total, seguida das faixas de 30 a 39 e 40 a 49 anos com

13,67% e 13,18%, respectivamente, sendo que o maior percentual era de mulheres, de acordo

com a PDAD (CODEPLAN, 2018a). Há destaque para o percentual de mulheres com deficiência

no mercado de trabalho: foi menor no Brasil em comparação com o Distrito Federal (em 2018,

36,8% das trabalhadoras com deficiência eram mulheres em todo o país) (CODEPLAN, 2018a).

Em 2010, cerca de 65,42% dos empregados brasileiros com deficiência eram do sexo masculino

e, em 2018, o percentual caiu para 63,9% (CODEPLAN, 2018a). A caracterização dos

entrevistados, segundo classificação como pessoa com deficiência, na Pesquisa de Emprego e

Desemprego (PED) - DF, 2018 - traz também a segregação de pessoas com deficiência

empregadas e desempregadas por sexo: 1.359.382 homens não trabalhavam; entre as

mulheres, eram 1.565.925; e das pessoas com deficiência que trabalhavam formalmente, em

2019, 63,2% eram homens (CODEPLAN, 2018b). A participação era relativamente equilibrada

entre pessoas abaixo dos 39 anos e pessoas acima de 39 anos; porém, a participação de jovens

era inferior à verificada no mercado de trabalho geral, e a média de idade para pessoas com

deficiência ocupadas era maior (CODEPLAN, 2018a).

A situação ocupacional, ou seja, a posição dos empregados com deficiência em trabalhos

temporários ou em tempo indeterminado, em 2018, mostrava a maioria das pessoas com

deficiência com contrato de trabalho por tempo indeterminado, sendo que menos de 1% dos

empregados PcDs tinha contratos temporários (CODEPLAN, 2018b). Ainda, entre as pessoas

com deficiência, 38% tinham como trabalho principal um contrato formal no setor privado,

participação menor do que a das pessoas sem deficiência (41,2%) (CODEPLAN, 2018b). No

setor público, essas proporções se invertem e são maiores para as pessoas com deficiência do

que entre as pessoas sem deficiência (CODEPLAN, 2018b). Há também um percentual de

pessoas com deficiência ocupadas com empresas próprias (CNPJ/MEI), 10,4%, em comparação

às pessoas sem deficiência, 9,3% (CODEPLAN, 2018b). É fato que o número de pessoas com



deficiência em vínculos formais é bem menor do que o de pessoas com deficiência que

trabalham, no geral. Pessoas com deficiência também precisam trabalhar, sejam com ou sem

vínculo formal. Por isso, é provável que as taxas de pessoas com deficiência inseridas no

mercado de trabalho de maneira informal sejam muito maiores do que os registros mostram.

Essas pessoas, se em trabalho informal, não têm seus direitos trabalhistas e previdenciários

garantidos. A ausência de dados e informações integradas é um problema, já que as políticas

existentes não possuem a amplitude adequada para essa população.

O mercado de trabalho formal se tornou pior para a pessoa com deficiência, com a

pandemia de Covid-19. De janeiro a setembro de 2020, reduziu-se em mais 21,7 mil o número

de pessoas com deficiência no mercado de trabalho (DIEESE, 2020). Mesmo representando

cerca de 1% do total de vínculos formais, o número de postos formais de trabalho ocupados por

pessoas com deficiência reduziu em 4%. Redução muito maior do que o do mercado de trabalho

formal, no geral (DIEESE, 2020). Por tipo de deficiência, a maior concentração era de pessoas

com deficiência visual grave ou gravíssima; em seguida, as pessoas com deficiência motora,

deficiência intelectual e as com deficiência auditiva. A deficiência física era a maioria no setor

formal, em 2019, com 45% das pessoas com deficiência (DIEESE, 2020). As deficiências visual e

auditiva, respectivamente, eram seguidas por pessoas com deficiência reabilitadas, deficiência

intelectual e com deficiência múltipla (DIEESE, 2020).

O Brasil não possui uma base de dados completa e com dados segregados por categorias

específicas no que tange a inclusão laboral. Como referência, o IBGE faz a cada 10 anos, um

censo onde se concentram a maioria dos dados brasileiros, contudo, com poucas possibilidades

de esmiuçar as informações disponíveis. A RAIS, outra possível fonte de dados, possui somente

dados referentes a vínculos formais de trabalho, assim como o CAGED, que é específico para

dados de admissões e demissões. Contudo, a maioria dos dados encontrados são limitados a

regiões, como por exemplo, o Distrito Federal, onde há alguns dados mais elaborados. O DF,

ainda, pode contar com outras fontes de informações, como o PDAD, o PED, o RAIS e estudos



como o do DIEESE e CODEPLAN. Considerando a dimensão geográfica e a diversidade

populacional brasileira, uma vez que as bases de dados dispersam as informações, essas, ficam

pouco representativas. Talvez, a criação de uma plataforma para o cruzamento de dados

regionais, concentrando as informações em nível nacional, seja uma possível solução. Conclui-se

que o acesso aos dados no Brasil é bem fragmentado e disperso.

RECOMENDAÇÕES

● Reavaliar e atualizar o programa Viver Sem Limite, a fim de torná-lo um

programa integral de inclusão da pessoa com deficiência.

● Avaliar o grau de maturidade dos programas de inclusão vigentes no Brasil, a fim

de estudar a possibilidade de torná-los um único programa, com frentes de atuação distintas, e

geridas por um único órgão competente e todas as medidas de administração necessárias à sua

manutenção.

● Retirar a condição de permanência do benefício associada a realidade

socioeconômica do beneficiário.

● Estabelecer um período de carência de 360 dias para atualização dos dados no

CadÚnico do beneficiado, findado o recorte temporal necessário para sua atualização.

● Aprimoramento dos instrumentos implementados, como a iniciativa Disque 100,

visando refinamento de dados, com identificação e perfilamento de demandantes e vítimas, a

fim de melhor compreensão de contextos; e conseguinte avaliação de intervenção e/ou

sanções.

● Avaliação da efetividade das iniciativas, como a Delegacia para Pessoas com

Deficiência, no planejamento, execução e monitoramento a fim de compreender os resultados

daquela ação, e sua replicabilidade à nível nacional;



● Atribuição de sanções previstas para condutas institucionais que notoriamente

discriminam as pessoas com deficiências, assim como a discriminação por especificidade da

deficiência;

● Avaliação da eficácia das ações afirmativas já promulgadas, com proposição de

iniciativas voltadas à sua efetividade, com estímulo à acessibilidade dos contextos, aliadas à

adaptações razoáveis;

● Necessidade de estabelecer o mínimo de atendimento para o cumprimento

satisfatório da lei de Assistência Social (Lei nº 8.213/91), em respeito aos direitos da pessoa com

deficiência;

● O mais adequado seria ter estudos anuais, ou, no mínimo, bienais, por estado ou

por região do país, pois a precisão dos dados são ponto de partida para criação de ações e

políticas públicas em defesa da pessoa com deficiência, sobretudo no setor informal.

● Como as pessoas com deficiência são mais vulneráveis em relação ao mercado

de trabalho em geral, o subsídio para criação de plataformas únicas de dados, bem como para

realização de mais ações para a continuidade da conquista de direitos, seria importante para

melhor atuação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.
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