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Apresentação

Caroline Melloni  Moraes d o Nascimento Cliber 

Temos como definição de trabalho o conjunto de atividades, pro-
dutivas ou criativas, que a pessoa exerce para atingir um deter-

minado fim.
Por meio do trabalho, além de conseguir o seu sustento, o 

homem tem a possibilidade de concretizar seus sonhos, atingir 
suas metas e objetivos de vida e de se expressar. É o trabalho que 
faz com que o indivíduo demonstre ações, iniciativas, desenvolva 
habilidades. É com ele, também, que poderá aperfeiçoá-las. O traba-
lho faz com que o homem aprenda a conviver com outras pessoas, 
com as diferenças, a dividir e não pensar apenas em si, uma vez 
que pensa na empresa e divide com os outros suas habilidades e 
conhecimentos.

O ser humano trabalhador começa a conquistar seu próprio 
espaço, respeito, independência e consideração dos demais. Quan-
do a pessoa realiza um trabalho bem feito, também contribui para a 
elevação da sua autoestima, satisfação pessoal e profissional, além 
de contribuir para o progresso da humanidade.

Todos, sem distinção, devem ter direito a um trabalho dig-
no. Essa deve ser uma das principais preocupações dentro de uma 
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sociedade inclusiva, onde todos possam exercer sua cidadania e se-
rem construtores de um mundo melhor. 

Assim, o aumento da empregabilidade das pessoas com defi-
ciência deve ser uma das prioridades de um mundo mais justo, uno 
e igualitário. Deve ser uma das maiores preocupações nos dias de 
hoje, momento em que deve ser primordial garantir a todo cidadão 
o acesso à educação, à saúde, ao lazer e ao trabalho, direitos esses 
previstos na Constituição Federal do Brasil e pilares da garantia de 
uma vida digna, plena e saudável.

A responsabilidade da atenção à pessoa com deficiência não 
é só dela, propriamente dita, ou da sua família, e sim do Estado e da 
sociedade como um todo.

Dessa feita, a inserção no mercado de trabalho é essencial 
para a inclusão da pessoa com deficiência, para que ela possa de-
senvolver-se como indivíduo autônomo.

Há a necessidade de criar estratégicas e reais condições para 
que essas pessoas exercitem sua capacidade produtiva e participem 
do mercado de trabalho igualmente com os demais trabalhadores.  
As barreiras existem, é claro, mas cabe às empresas, governo e so-
ciedade minimizá-las para que as pessoas com deficiência possam, 
apesar de suas limitações, desenvolver as habilidades e potenciais 
que possuem, para, assim, serem produtivas e contribuírem para a 
construção de um mundo melhor, sendo protagonistas de suas vidas 
e de suas histórias.

É indiscutível a importância das contratações de profissionais 
com deficiência para a economia do nosso país. Além da geração de 
empregos, a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de traba-
lho contribui para trazer dignidade a essas pessoas. Ao empregá-las,  
não lhes está sendo oferecido apenas um salário. Novos horizontes 
estão sendo abertos. 

Na realidade, o exercício profissional traz consigo a inte-
ração com outras pessoas, o sentimento de cidadão produtivo, a  
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possibilidade de fazer amigos, de pertencer a um grupo social, bem 
como de convivência social. Até o status adquirido junto à própria 
família muda para melhor. Sem contar que a presença de pessoas 
com deficiência no mercado de trabalho contribui para enriquecer 
o ambiente corporativo com visões e experiências diversificadas, 
havendo uma troca dessas experiências, valores e olhares, onde o 
indivíduo é respeitado pelo que é e pelo que produz. Ao incluir pes-
soas com deficiência no mercado de trabalho, cria-se um novo gru-
po de consumidores, até então excluído da economia.

Tendo seus próprios rendimentos, as pessoas com deficiên-
cia passarão a ser consumidoras, o que despertará interesse nos 
vários setores da economia, criando novos produtos, serviços e am-
bientes que atendam às necessidades específicas dessa parcela da 
população, gerando negócios e ajudando no crescimento do merca-
do de trabalho como um todo.

A inclusão de pessoas com deficiência na indústria da Cons-
trução Pesada não é uma tarefa fácil em razão das particularidades 
do setor, quais sejam: atividade com grau de risco elevado; natu-
reza nômade; as obras geralmente ocorrem distantes dos grandes 
centros; maior parte da mão de obra concentra-se nos canteiros de 
obras; dificuldade de acesso aos canteiros de obras; obras de cur-
ta duração e a constante desmobilização, que ensejam a perda de 
grande parte da mão de obra, inclusive as pessoas com deficiência; 
entre outros aspectos.

Mesmo diante de todas essas dificuldades, o Sindicato da in-
dústria da Construção Pesada do Estado de São Paulo – SiNiCESP 
e as empresas associadas não desistiram de buscar soluções para 
a inclusão de pessoas com deficiência. Encarando o desafio estão, 
cada vez mais, crescendo nessa caminhada.

O papel das entidades sindicais no acompanhamento do pro-
cesso de inclusão e de apoio às empresas é de extrema importância 
na realização da efetiva inclusão, enfatizando o diálogo, a aceitação, 
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a valorização do indivíduo como ser produtivo e ativo, além de aju-
dar na busca de soluções para a inclusão com qualidade e eficiência. 

Deve-se lutar por uma legislação que esteja a favor de estra-
tégias que levem a uma efetiva inclusão, auxiliando e orientando, 
sempre valorizando o diálogo, onde a lei seja cumprida e o direito 
ao trabalho preservado.

O SiNiCESP criou, por sugestão da Superintendência Regio-
nal do Trabalho e Emprego do Estado de São Paulo – SRTE/SP, em 
2009, o Grupo de Trabalho Sobre a inclusão da Pessoa com Defi-
ciência, do qual fazem parte, além do sindicato patronal, os repre-
sentantes das empresas que participam desse projeto.

As reuniões do grupo de trabalho, além de mobilizar os re-
presentantes das empresas na busca de soluções, criam estratégias 
que trazem informação, conhecimento e possibilidades que contri-
buem para superar as barreiras encontradas pelas empresas.

Ao SiNiCESP cabe, por meio dessas reuniões, acompanhar o 
cumprimento das metas acordadas no Termo de Compromisso.

Foi criado, também, um hotsite sobre inclusão profissional de 
pessoas com deficiência na construção pesada, onde todos podem en-
contrar notícias, artigos, entrevistas e a legislação que trata do assunto.

Há, ainda, o banco de vagas e currículos, que é uma ferra-
menta importantíssima para auxiliar as empresas na busca de pro-
fissionais com e sem deficiência, divulgar suas vagas de empregos, 
além de ser útil para a população em geral.

O Diagnóstico realizado e apresentado pelo Amankay institu-
to de Estudos e Pesquisas, sociedade civil sem fins lucrativos, funda-
do em 1989, na cidade de São Paulo, que se dedica à produção e dis-
seminação de informações que promovam a inclusão social e a qua-
lidade de vida de segmentos sociais marginalizados, também é uma  
importante ação realizada para possibilitar a visualização de um pa-
norama mais aprofundado, que aborda os diferentes aspectos, desde 
a questão da cultura das empresas até a realidade nos canteiros de 
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obras. Com os resultados obtidos, há maiores chances de se discutir e 
pôr em prática as recomendações do Amankay e avançar, ainda mais, 
no processo de inclusão de pessoas com deficiência na indústria da 
Construção Pesada.

Todas as ações que o SiNiCESP e suas empresas associadas 
realizam objetivam a construção de um mundo mais humano, mais 
justo e igualitário, onde todas as pessoas possam encontrar seu ca-
minho e seu lugar na sociedade.

Vale lembrar que cada indivíduo é único e é útil para a empre-
sa da qual faz parte, bem como para a sociedade. A pessoa com defi-
ciência pode ser protagonista de sua vida e de sua história, exercen-
do todos os seus direitos e deveres, exercendo, assim, sua cidadania. 

Hoje é de extrema importância que os empresários, gestores 
e cidadãos tenham um olhar individualizado no momento de adap-
tar cargos para que pessoas com deficiência possam exercer suas 
funções. Assim, com certeza, resultados satisfatórios e surpreen-
dentes serão alcançados. 

Deve-se ter como missão incentivar a contratação de pes-
soas com deficiência, mudar a cultura institucional das empresas, 
acolher, dar oportunidades e valorizar as diferenças. 

O processo de inclusão deve ser abraçado por todos os tra-
balhadores de uma empresa, ou melhor, por todos os cidadãos de 
um país, para alcançar uma sociedade mais justa, una e igualitária. 
A convivência com as diferenças deve ser enriquecedora e a pessoa 
com deficiência deve se sobressair por aquilo que ela tem de me-
lhor, ou seja, pelo que ela tem a oferecer, utilizando as habilidades e 
ferramentas que possui. 

Todas as pessoas devem ter igualdade de oportunidades 
e de direitos, independentemente de seu status social, gênero, 
condição física, mental, sensorial ou de sua raça. As pessoas têm 
direitos iguais, mas para que possam exercê-los, muitas vezes, é 
preciso criar condições. Assim, é preciso adaptar o trabalho ao 
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trabalhador. É preciso ter um olhar individualizado, acolhedor e 
estar aberto ao diálogo e às trocas de experiências. É preciso olhar 
cada caso de forma individualizada, mesmo que isso não seja tão 
fácil. Empregados e empregadores devem estar em sintonia. A in-
clusão é um processo que pressupõe mudança de cultura, de con-
ceitos de valores e olhares.

Assim, o SiNiCESP, junto com o instituto Amankay e as em-
presas que fazem parte desse projeto de inclusão, tem acompanha-
do, pesquisado, dado ênfase e desenvolvido um excelente trabalho, 
com ênfase na criação de estratégias e estudos que tragam infor-
mação e conhecimento para superar as barreiras encontradas pelas  
empresas no cumprimento das metas acordadas, a fim de acolher, 
oferecer oportunidades e aproveitar a produtividade da mão de 
obra de pessoas com deficiência, para que o mundo se torne um 
lugar melhor, mais justo, e assim acolhedor lembrando que todos 
têm o direito de conquistar o seu espaço, de realizar os seus so-
nhos e serem protagonistas de suas vidas e histórias, independen-
temente das barreiras impostas. 

Nunca se deve deixar de lado a preocupação e o olhar caute-
loso e profundo ao se pensar na pessoa com deficiência como um 
ser produtivo e capaz, acreditando que, por mais árdua que a luta 
pela inclusão possa parecer, nunca se deve desanimar, e seguir em 
frente sempre é o melhor caminho. 

Caroline Melloni Moraes do Nascimento Cliber é advogada do Sin-
dicato da indústria da Construção Pesada do Estado de São Paulo – SiNiCESP e 
coordenadora do Grupo de Trabalho Sobre a inclusão da Pessoa com Deficiência. 
Graduada em Direito pela Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU, pós-gradu-
ada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pelo Damásio Educacional e 
pós-graduanda em Direito Processual pela Pontifícia Universidade Católica – PUC. 
Consultora jurídica sobre cumprimento da Lei de Cotas e Lei Brasileira de inclu-
são – LBi e atuante em projetos para inclusão de profissionais com deficiência no 
mercado de trabalho.
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o início e 
a continuidade

José Carlos d o Carmo

Em 2011, publicamos o livro “Construindo a inclusão da Pessoa 
com Deficiência no Trabalho – a Experiência da Construção Pe-

sada no Estado de São Paulo”1, em que relatávamos o processo de 
fiscalização do Projeto de inclusão da Pessoa com Deficiência da 
Superintendência Regional do Trabalho em São Paulo e as ações de-
senvolvidas pelas empresas desse segmento econômico, visando a 
cumprir a reserva legal de vagas para as pessoas com deficiência ou 
reabilitados do instituto Nacional do Seguro Social – iNSS, além da 
ativa participação do Sindicato da indústria da Construção Pesada 
do Estado de São Paulo – SiNiCESP e do Sindicato de Trabalhado-
res na indústrias da Construção Pesada, Pavimentação e Afins do 
Estado de São Paulo – SiNTRAPAV.

1 CARMO, José Carlos do Carmo. Construindo a inclusão da Pessoa com Deficiência: a Ex-
periência da indústria da Construção Pesada no Estado de São Paulo. São Paulo: Áurea 
Editora, 2011. Disponível em: https://issuu.com/suzanacoroneos/docs/mte_digital_b 
(Acesso em 10 de setembro de 2017)
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Passados seis anos, podemos afirmar que a Lei de Cotas  
(Artigo 93 da Lei 8.213/1991) continua sendo a principal ferra-
menta de que dispomos para promover a inserção das pessoas com 
deficiência no mercado formal de trabalho. Graças a ela, ainda que 
com muitos percalços, tem aumentado, ano a ano, a quantidade de 
pessoas com deficiência empregadas, com registro em carteira, fa-
zendo parte do mundo do trabalho e inserindo-se na sociedade de 
um modo geral.

Apesar de a lei ser de caráter previdenciário, a fiscalização 
do cumprimento da cota é de competência da auditoria fiscal do Mi-
nistério do Trabalho. Em 2001, dez anos após sua publicação, foram 
normalizados os procedimentos para esta fiscalização, por meio da 
instrução Normativa SiT/MTE Nº 20. Neste mesmo ano, a fiscaliza-
ção da cota foi iniciada, de forma pioneira, pela então Subdelegacia 
Regional em Osasco, no estado de São Paulo, sob o comando da au-
ditora fiscal Lucíola Rodrigues Jaime.

As ações de fiscalização foram sendo ampliadas, atingindo 
empresas de outras regiões, sendo convocadas aquelas cujas ma-
trizes localizavam-se no estado de São Paulo e que tinham um total 
de empregados igual ou superior a cem, considerando-se a soma de 
todos os seus estabelecimentos, mesmo que localizados em outras 
unidades da federação.

importante destacar que no processo de fiscalização sempre 
deixamos claro nosso entendimento de que essas contratações não 
deviam ser consideradas como um ato de benemerência ou uma 
ação de política social das empresas. Trata-se de uma obrigação le-
gal, relacionada a um direito fundamental de cidadania – o direito 
ao trabalho, garantido pela Constituição Federal. Nenhuma empre-
sa tem o direito de se recusar a contratar uma pessoa em função de 
uma eventual deficiência que ela possa ter. A Lei Brasileira de in-
clusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiên-
cia), em seu artigo 88, prevê a pena de reclusão de um a três anos, 
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além de multa, para quem praticar, induzir ou incitar discriminação 
de pessoa em razão de sua deficiência.

Ao longo do tempo, nossa experiência mostrou que não se 
sustentam os argumentos dos que defendem que determinados pos-
tos de trabalho, particularmente aqueles considerados perigosos ou 
insalubres, não podem ser ocupados por pessoas com deficiência.  
As questões que sempre se colocam, ao se avaliar a acessibilidade e 
a possibilidade de inserção, são as barreiras existentes e a disposi-
ção de se eliminá-las ou não.

Ao mesmo tempo, no entanto, reconhecemos que o processo 
de inclusão não é uma questão simples e depende de vários atores 
sociais, além dos empregadores. Mais ainda, também percebemos 
que em alguns ramos de atividade as dificuldades para a inclusão 
são maiores do que em outros. 

A fiscalização de empresas que demonstravam empenho em 
cumprir a cota, mas que em função dos múltiplos fatores que envol-
vem o processo de inclusão das pessoas com deficiência, não con-
seguiam fazê-lo dentro do limitado prazo passível de ser concedido 
na fiscalização de rotina, nos levou a idealizar e a implantar o que 
denominávamos de Pacto para a inclusão da Pessoa com Deficiên-
cia. Nele, além de definirmos um cronograma e metas parciais de 
preenchimento da cota, até que se atingissem os valores exigidos 
pela lei, as empresas assumiam compromissos, denominados de 
contrapartidas, voltados para o combate do preconceito e para a 
oferta de condições de trabalho seguras, salubres e adequadas às 
especificidades de cada trabalhador. 

Muitos desses pactos foram celebrados de maneira coletiva, 
envolvendo os sindicatos de trabalhadores e de empregadores, va-
lendo não para uma empresa individualmente, mas para todas de 
um determinado segmento econômico que optassem por aderir a 
ele. Acreditamos que este tipo de acordo, por envolver os sindicatos 
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e grupos de empresas, permite que se desenvolvam ações de maior 
vulto e de maior impacto no processo de inclusão. 

Esses pactos foram, posteriormente, substituídos pelos Ter-
mos de Compromisso, regulamentados pela Instrução Normativa  
SIT/MTE Nº 98, de 15 de agosto de 2012.

Um dos critérios utilizados por nós para priorizar a convo-
cação das empresas era o número de vagas da cota não preenchi-
das. Isso nos levou rapidamente às grandes empresas da indústria 
da Construção Pesada que contratavam um número elevado de  
trabalhadores.

Muitas dessas empresas, alegando que, em função das ca-
racterísticas de suas atividades, não era possível cumprir a cota, 
manifestaram a intenção de defenderem essa posição junto ao po-
der judiciário, contando, num primeiro momento, com o apoio do  
SINICESP para esta defesa.

De nossa parte, poderíamos ter nos limitado a uma postura 
formal, autuando as empresas que, após as notificações de praxe, 
não preenchessem a cota.

Há um ditado que diz que o porto é o lugar mais seguro para os 
barcos, mas eles não foram feitos para ficar lá, seu destino é navegar. 

“Ficar no porto” teria sido limitar-nos ao cumprimento for-
mal do nosso papel de auditores fiscais, simplesmente autuando 
as empresas. Temos afirmado reiteradas vezes que a multa é fer-
ramenta indispensável para que se consiga o cumprimento da lei; 
mas, por outro lado, ela é a expressão da não consecução do objeti-
vo pretendido – a contratação das pessoas com deficiência.

A opção por “navegar” levou-nos a insistir num processo de 
rica discussão envolvendo as empresas e os sindicatos – SINICESP e 
SINTRAPAV – que culminou com a assinatura do Pacto para a Inclu-
são de Pessoas com Deficiência na Indústria da Construção Pesada 
no Estado de São Paulo, em 2008.
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Os anos se passaram, renovamos o Pacto, as empresas, sem-
pre com o acompanhamento ativo do SiNiCESP, continuaram a de-
senvolver as ações previstas no acordo firmado, até que se chegou 
a um alegado impasse. Em decorrência da crise econômica, as em-
presas afirmaram estar sendo muito difícil conseguir aumentar o 
percentual de cumprimento da cota, de acordo com o previsto no 
cronograma e nas metas acordadas. Às dificuldades conjunturais, 
acrescentava-se o fato de que, como costuma acontecer, os postos 
de trabalho que foram ocupados inicialmente eram os que deman-
davam menor ou nenhuma necessidade de adaptação e eliminação 
de barreiras. Assim, quanto mais se avançava no cumprimento da 
cota, mais necessário tornava-se o investimento em acessibilidade.

Diante disso, reafirmamos que não havia nenhuma possibi-
lidade de isentá-los do cumprimento da obrigação legal e que con-
tinuávamos convictos da possibilidade de o processo de inclusão 
avançar. Para isso, no entanto, consideramos que seria necessário 
um diagnóstico que permitisse identificar os principais fatores di-
ficultadores e eventuais medidas necessárias para a continuidade e 
avanço do processo.

Esse diagnóstico dependia de um estudo aprofundado, só 
possível de ser realizado por equipe com capacidade e experiência 
na questão da inclusão laboral da pessoa com deficiência. Estudos 
desse tipo não são simples e dependem de recursos que só foram 
possíveis por termos um compromisso assumido coletivamente 
pelo sindicato e um grupo de empresas, que acabaram por bancar 
as despesas necessárias para sua realização

Acreditamos que o resultado do trabalho desenvolvido pelo 
Amankay, relatado neste livro, constitui-se num rico estudo, de in-
teresse de todos os que militam pelo direito ao trabalho para as 
pessoas com deficiência, em condições dignas. 

Ele serviu como importante subsídio que norteou as discus-
sões para a renovação do Termo de Compromisso, firmado em 16 
de maio de 2016, cujos principais pontos são descritos a seguir.
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 da adesão por parte das empresas

Fica facultada às empresas interessadas, integrantes da ca-
tegoria econômica representada pelo SiNiCESP, a adesão aos ter-
mos do presente termo de compromisso, sem prejuízo do dever 
de adotar todas as medidas necessárias ao cumprimento de suas 
cotas, nos termos da lei, dando prosseguimento aos processos de 
recrutamento e seleção já em andamento, objetivando atender 
o comando legal relativo ao cumprimento de suas cotas, inde-
pendentemente das ações adotadas pelas entidades signatárias.  
A adesão poderá ser feita a qualquer momento, no período de vi-
gência do termo, com a manutenção dos prazos e metas previstos 
no cronograma inicial.

A empresa deverá comunicar a sua adesão aos sindicatos 
representativos de sua categoria econômica e respectiva catego-
ria profissional.

 Grupo de trabalho interempresarial

Continuidade do Grupo de Trabalho Sobre a inclusão da Pes-
soa com Deficiência, com a participação obrigatória do sindicato e 
das empresas adesas, para acompanhamento e avaliação dos resul-
tados alcançados, a fim de proceder ao balanço e apontar eventuais 
medidas para a garantia da qualidade do processo de inclusão e do 
cumprimento das metas acordadas. O grupo reunir-se-á, no míni-
mo, uma vez por mês. 

As empresas deverão informar o nome de duas pessoas  
(titular e suplente), que serão responsáveis pelo comparecimento 
nas reuniões. A falta dos representantes em três reuniões ocasiona-
rá, naquilo que concerne à empresa, a perda de eficácia das cláusu-
las do Termo.
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As reuniões serão registradas em ata que deverá ser enca-
minhada à coordenação do Projeto Estadual de inclusão da Pessoa 
com Deficiência no Mercado de Trabalho da SRTE/SP, no prazo de 
5 (cinco) dias úteis.

Este grupo de trabalho, em funcionamento desde 2009, tem 
permitido a troca de experiência entre as empresas e servido para 
o acompanhamento das ações desenvolvidas em consonância com 
os compromissos assumidos no Termo de Compromisso.

 Plano de ações

As empresas adesas, bem como o SiNiCESP, deverão apre-
sentar à SRTE/SP, no prazo de 30 dias após a adesão ao termo, o 
plano de ações comuns que será desenvolvido nas reuniões do gru-
po de trabalho, levando em consideração as recomendações apre-
sentadas pelo Amankay instituto de Estudos e Pesquisas, no estudo 
realizado e disponibilizado. 

O plano de ações deve prever a execução das contrapartidas 
assumidas, bem como a implantação de indicadores de resultado e 
de processo para aferir a qualidade das ações e avaliar os impactos 
em diversos âmbitos, quais sejam empresa, trabalhadores com e 
sem deficiência, sociedade etc.

O plano de ações poderá ser alterado, sempre que necessá-
rio, a fim de adequar as ações às realidades e necessidades do setor. 

 campanhas de combate à discriminação e pela   
 qualidade da inclusão das pessoas com deficiência

O SiNiCESP, assim como as empresas adesas, comprome-
tem-se a desenvolver campanhas e ações programáticas na for-
ma de organização do trabalho, com o objetivo de conscientizar e  
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combater a discriminação e pela qualidade da inclusão no mundo 
do trabalho das pessoas com deficiência, para que lhes sejam ga-
rantidas as condições para o bom desenvolvimento de suas ativida-
des profissionais. Tais ações serão voltadas aos seus empregados, 
notadamente àqueles que exercem funções de chefia, supervisores, 
clientes e sociedade em geral, inclusive a fim de difundir os cursos 
de capacitação a serem oferecidos às pessoas com deficiência, por 
meio de material de divulgação (folder, espaço nos “sites” dos sin-
dicatos e empresas, intranets das empresas, garantindo obediência 
aos critérios de acessibilidade digital, redes sociais, boletins, jor-
nais e outros). 

As empresas devem realizar campanhas internas com o ob-
jetivo de reavivar a compreensão dos conceitos de inclusão e diver-
sidade e sua apropriação no ambiente institucional. 

Comprometem-se a destacar, nas campanhas e ações, os ga-
nhos e benefícios advindos da inclusão de pessoas com deficiência, 
notadamente com o apoio da alta direção, a fim de conscientizar 
os mestres de obras, supervisores e articuladores sociais sobre a 
importância da inclusão.

Devem ser desenvolvidas estratégias de acompanhamento 
mensal das ações realizadas na operação (canteiro de obras) e fer-
ramenta para acompanhamento do trabalho da pessoa com defi-
ciência, considerando aspectos como produtividade, adaptação, re-
lacionamento com chefia e colegas, condições de saúde e impactos 
da atividade na condição da deficiência.

Comprometem-se a criar um comitê interno composto por 
representantes de diferentes setores e coordenado pelo setor 
mais adequado (RH, diversidade etc), a fim de monitorar o pro-
cesso de inclusão, analisando a qualidade e disseminando a cul-
tura inclusiva. 
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 formação de mão de obra

O SiNiCESP e as empresas adesas comprometem-se a pro-
mover a capacitação profissional de pessoas com deficiência e 
reabilitadas, por meio de cursos adequados às necessidades do 
mercado da Construção Pesada, ao longo da duração do termo de 
compromisso, em quantidade de vagas nunca inferior ao número 
de postos de trabalho correspondente à meta pactuada de contra-
tação para preenchimento da cota. O conteúdo e carga horária dos 
cursos deverão garantir a qualidade necessária para atender às exi-
gências do mercado e a comprovação de sua realização dar-se-á por 
meio da apresentação de certificados de conclusão dos capacitados.  
Os cursos serão totalmente gratuitos e as empresas e sindicatos, 
sempre que necessário, deverão oferecer os recursos para viabili-
zar a frequência e bom aproveitamento, dentre eles, material didá-
tico acessível aos diferentes tipos de deficiência, acessibilidade no 
local do curso, transporte com acessibilidade e alimentação.

Devem ser consideradas, também, vagas de nível técnico 
e superior, no corporativo e nos departamentos de RH das obras. 
Embora sejam em menor número e, portanto, não sejam suficien-
tes para preencher todas as vagas, podem: a) contribuir para o seu 
preenchimento; b) contribuir para mudar a cultura institucional, ao 
reconhecer o potencial e o valor da pessoa com deficiência.

A capacitação profissional poderá beneficiar, inclusive, em-
pregados com deficiência que já integrem o quadro funcional das  
empresas, sem prejuízo do cumprimento da meta estabelecido no 
Termo de Compromisso.

 dos postos de trabalho

As empresas adesas comprometem-se a avaliar todas as 
atividades e funções, buscando entendê-las de forma abrangente, 
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considerando o potencial do trabalhador, tecnologias assistivas 
existentes e possíveis adaptações, para viabilizar o preenchimen-
to das vagas referentes às cotas com qualidade e ampliando possi-
bilidades de contratação.

O mapeamento de funções não terá caráter excludente, ou 
seja, deverá pautar-se pela identificação das barreiras existentes e 
as formas possíveis para sua eliminação ou adaptação e levar em 
conta as condições de funcionalidade do candidato. A empresa dará 
à pessoa com deficiência, candidata a vaga de emprego, oportuni-
dade de demonstrar suas habilidades.

 divulgação das vagas e dos candidatos

O SiNiCESP e as empresas adesas comprometem-se a di-
vulgar amplamente, por meio de sítio na rede mundial de com-
putadores – principalmente no Banco de Vagas e Currículos do 
SiNiCESP, disponível no endereço http://www.sinicesp.org.br/
bancovagas/index.php – ou por outros meios de comunicação, as 
vagas oferecidas às pessoas com deficiência, e possibilitando a es-
sas pessoas que estejam buscando emprego, especialmente àque-
las que foram capacitadas profissionalmente nos cursos mencio-
nados, a divulgação de seus currículos. 

As empresas adesas podem aplicar a metodologia de cadas-
tramento desenvolvida no diagnóstico realizado pelo Amankay 
Instituto de Estudos e Pesquisas, que consiste na identificação de 
atores sociais envolvidos com a temática da inclusão de pessoas 
com deficiência no mercado de trabalho formal e subsequentes 
contatos presenciais, para explicar detalhadamente o cadastra-
mento e solicitar apoio na divulgação do evento e encaminhamen-
to de interessados. O conceito de “ator social” é o mais abrangente 
possível: órgãos públicos das três esferas (federal, estadual e mu-
nicipal) mais diretamente ligados à temática: Previdência Social,  
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Assistência Social/Bem Estar Social, Saúde, Emprego e Trabalho, 
Educação, agência do SiNE (ou equivalente), escolas/cursos pro-
fissionalizantes, faculdades/universidades, clubes de serviço (Ro-
tary, Lions, maçonaria etc.), igrejas (de todas as denominações, 
pois muitas têm Pastorais e outras ações para a população com 
deficiência), meios de comunicação locais. A ação deve acontecer 
em três etapas: Etapa 1 – identificação da cidade, da região e dos 
atores sociais que poderão auxiliar na ação de cadastramento de 
pessoas com deficiência; Etapa 2 – Preparação do evento; Etapa 3 
– Cadastramento propriamente dito. Organização das informações 
coletadas (planilha Excel); devolução das estatísticas para os atores 
sociais, alimentando a parceria firmada e garantindo a sustentabi-
lidade do processo.

 Preparação dos colegas

As empresas adesas deverão desenvolver políticas para o 
acolhimento da pessoa com deficiência, a fim de integrá-la na em-
presa, por meio de material de comunicação e capacitação dos cole-
gas e chefes dos trabalhadores com deficiência contratados.

Toda obra que receber a pessoa com deficiência deverá ter 
ao menos um responsável para recepcioná-la, devendo esse res-
ponsável ter recebido treinamento básico que contemple os tipos 
de deficiência, como tratar uma pessoa com deficiência, como pro-
mover a acessibilidade e, ainda, ter ciência do presente Termo de 
Compromisso. 

As empresas comprometem-se a sensibilizar e capacitar os 
profissionais para que atuem como formadores de opinião e parti-
cipem mais efetivamente das ações de acessibilidade. 
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 da acessibilidade

As empresas comprometem-se a oferecer adaptações razoá-
veis, ou seja, modificações e ajustes necessários e adequados que 
não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeri-
dos em cada caso, para utilização, com segurança e autonomia, to-
tal ou assistida, das suas edificações, mobiliários e equipamentos, 
e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, 
de acordo com as normas técnicas e legislação vigente, a fim de as-
segurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer, em 
igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, 
todos os direitos e liberdades fundamentais.

As condições retro referidas também se aplicam aos cantei-
ros de obra e demais áreas de produção.

 da segurança e saúde dos trabalhadores com  
 deficiência

O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional  
– PCMSO, o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
indústria da Construção – PCMAT e o Programa de Prevenção de Ris-
cos Ambientais – PPRA deverão incluir as medidas necessárias para 
que sejam garantidas aos trabalhadores com deficiência, condições 
de trabalho seguras e saudáveis, incluindo medidas especiais even-
tualmente necessárias e fornecimento de equipamentos de proteção 
individuais – EPi compatíveis com suas características. A Comissão 
interna de Prevenção de Acidentes – CiPA deverá discutir e acompa-
nhar o processo de inclusão dos trabalhadores com deficiência.

As empresas comprometem-se a buscar capacitar as equi-
pes de Saúde e Segurança do Trabalho no que se refere ao modelo 
biopsicossocial da deficiência e ao cumprimento da legislação, para 
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que possam participar, desde o início do processo de recrutamento 
e seleção, do processo de gestão. 

O PCMSO e PPRA deverão estabelecer critérios para aptidão 
de caráter inclusivo.

Devem ser empregados recursos de Tecnologia Assistiva na exe-
cução das tarefas cotidianas das empresas adesas, quando necessário. 

As tratativas da questão da inclusão pela CiPA deverão ser re-
gistradas em ata e disponibilizadas à SRTE/SP sempre que solicitado.

O SiNiCESP promoverá, no prazo máximo de 3 meses da as-
sinatura do presente termo, um seminário para profissionais dos 
Serviços Especializados de Engenharia e Medicina do Trabalho 
– SESMT referente à inclusão dos trabalhadores com deficiência.  
As empresas adesas comprometem-se a garantir a participação dos 
técnicos dos seus SESMT, sendo obrigatória a presença dos respon-
sáveis por esses Serviços.

 do preenchimento de cotas

Fica estabelecido um cronograma para o cumprimento pro-
gressivo da cota legal, com a meta de se atingir a integralidade da 
cota no final do período de 48 meses.

 da fiscalização das empresas 

As empresas adesas deverão comparecer à SRTE/SP ou, se for 
o caso, à GRTE/SP de sua circunscrição, sempre que notificadas, para 
apresentar os documentos comprobatórios do atingimento das me-
tas de contratação e demais ações estabelecidas neste Termo. 

O não comparecimento nas datas fixadas ou a não com-
provação do cumprimento, ainda que parcial, de quaisquer das  
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obrigações acordadas, ocasionará, naquilo que concerne à empre-
sa, a perda de eficácia das cláusulas do termo de compromisso, mo-
tivando a imediata lavratura do auto de infração correspondente à 
violação do dispositivo de lei respectivo e, mais, a inclusão da em-
presa na rotina de fiscalização até o cumprimento da legislação.

Caso a empresa excluída tenha interesse em retornar ao ter-
mo de compromisso, deverá apresentar solicitação formal neste 
sentido à coordenação do Projeto de inclusão da Pessoa com Defi-
ciência da SRTE/SP, que decidirá sobre sua aceitação ou não. 

Da mesma forma, o descumprimento das obrigações coleti-
vas ou contrapartidas assumidas diretamente pelo SiNiCESP impli-
cará a total ineficácia do termo.

 divulgação da inclusão da pessoa com deficiência

O SiNiCESP, em conjunto com as empresas adesas ao termo 
de compromisso, desenvolverá cartilhas, manuais e outros mate-
riais didáticos que as auxiliem no processo de inclusão da pessoa 
com deficiência, abordando os temas de maior relevância dentro 
deste contexto, com o objetivo de disseminar o conhecimento atra-
vés da capacidade e alcance social do segmento para influenciar a 
mudança de cultura da sociedade civil. 

 das parcerias

O SiNiCESP e as empresas adesas comprometem-se a buscar 
parcerias com PADEF, SiNE, SENAi, iNSS, entre outros órgãos e ins-
tituições, com respaldo da SRTE/SP.
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 do período de vigência

A vigência do presente Termo é de 4 (quatro) anos, a contar 
da data de sua assinatura, prevalecendo o aqui acordado, exceto se 
novos diplomas legais dispuserem o contrário.

 continuidade

Antes do final da vigência do presente Termo, a SRTE/SP e as 
entidades sindicais farão um balanço da situação e definirão formas 
de continuidade das ações do Programa de inclusão das Pessoas 
com Deficiência do segmento da construção pesada.

•••

Vivemos momentos complexos e preocupantes, particular-
mente no mundo do trabalho.

Apesar da situação delicada de nossa economia, com o au-
mento expressivo e preocupante do número de desempregados, os 
dados comparados da Relação Anual de informações Sociais – RAiS 
de 2014 e 2015, mostram que enquanto o estoque dos trabalha-
dores em geral teve um decréscimo de 3,05%, o de pessoas com 
deficiência teve um acréscimo de 5,75%.

No campo dos direitos, com importantes prejuízos para os 
trabalhadores e para a causa da inclusão trazidos pelas mudanças 
na legislação trabalhista e perspectivas de mudanças na legislação 
previdenciária, é motivo de celebração a continuidade da existên-
cia da Lei de Cotas, apesar das inúmeras tentativas de extingui-la ou 
desfigurá-la.

A continuidade das ações da fiscalização do trabalho e 
a cooperação por parte das empresas e sindicatos são fatores  
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fundamentais para o fortalecimento do processo de inclusão da 
pessoa com deficiência no mundo do trabalho. A experiência da 
Construção Pesada, tendo ainda muito a percorrer, tem demonstra-
do, emblematicamente, que é possível a inclusão dos trabalhadores 
com deficiência no trabalho, tendo como premissa o paradigma da 
equidade e a aceitação da diversidade enquanto valores ligados aos 
direitos humanos e à construção de uma sociedade mais justa, soli-
dária e sustentável. 

José Carlos do Carmo (Kal) é auditor fiscal e coordenador do Projeto de in-
clusão da Pessoa com Deficiência da Superintendência Regional do Trabalho do 
Estado de São Paulo, médico sanitarista e do trabalho graduado pela Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo, mestre em Saúde Pública pela Facul-
dade de Saúde Pública da USP. Autor de livros, bem como de artigos e capítulos 
de livros, na área de saúde do trabalhador e sobre a inclusão de pessoas com 
deficiência no mercado de trabalho. 
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como o 
trabalho começou

Marta Esteves de Almeida Gil

Toda história que se preza começa com “Era uma vez...”
A história que vamos contar também começa assim; na verda-

de, é um relato, que registra uma trajetória de aprendizados, cons-
truída com a indispensável participação de diversos atores.

Nosso desejo é que, além de documentar o processo, este re-
lato contribua para fortalecer a inclusão de pessoas com deficiência 
no setor da Construção Pesada, tornando-a cada vez mais sustentá-
vel e agregando valor ao negócio.

Vamos começar, então, do começo, pois é assim que se faz.
Em março de 2014, o Amankay instituto de Estudos e Pes-

quisas recebeu uma correspondência do Sindicato da indústria da 
Construção Pesada do Estado de São Paulo – SiNiCESP, que solicita-
va orçamento para elaborar diagnóstico descritivo e sistematizado 
das peculiaridades da indústria da Construção Pesada e das barrei-
ras ainda existentes que dificultam o cumprimento da cota prevista 
no artigo 93 da Lei nº 8.213/91 (Lei de Cotas).



36

 o sindicato da Indústria da construção Pesada do  
	 Estado	de	São	Paulo	–	SINICESP

Esse diagnóstico traria subsídios para propor novo cro-
nograma para cumprir as metas de contratação e o estabeleci-
mento de outras contrapartidas, na perspectiva do cumprimento 
integral da reserva legal de vagas para pessoas com deficiência 
ou reabilitadas.

Foi a partir dessa decisão que o Amankay e outras duas 
consultorias, foram convidados a apresentar uma proposta ao  
SiNiCESP e à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do 
Estado de São Paulo – SRTE/SP.

Nossa proposta foi encaminhada em abril de 2014; soube-
mos que fomos selecionados em maio e em agosto desse mesmo 
ano firmamos o contrato.

 o Amankay

O Amankay instituto de Estudos e Pesquisas é uma organiza-
ção da sociedade civil, de direito privado, sem fins lucrativos, com 
finalidade pública, apartidária, democrática, pluralista, de caráter 
educativo, cultural, orientada para a inclusão social e a promoção 
da sustentabilidade, equidade e respeito à diversidade.

Foi fundado em 1989, na cidade de São Paulo.
O nome escolhido para a entidade causa curiosidade: é uma 

palavra da língua quíchua, falada pelos povos andinos e que desig-
na uma flor nativa e abundante na região dos Andes e da Patagônia.

Diz a lenda que essa é a flor favorita de Pachamac, o deus da 
Vida; se alguém pisa nela ou a maltrata, ouve-se um trovão: ele é a 
voz do deus, expressando sua indignação. A lenda traduz o nosso 
propósito: agir de forma decidida em defesa dos que estão em si-
tuação de vulnerabilidade.
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Desde sua fundação, a atuação do Amankay tem como foco 
principal a Inclusão de pessoas com deficiência, especialmente nas 
áreas da Educação e do Trabalho; também já trabalhamos com jo-
vens da periferia, egressos de penitenciárias e publicamos Guias 
Sociais, visando democratizar a informação para associações de 
pequeno porte.

Atuamos através de consultorias, projetos, palestras, produ-
ção e disseminação de livros, artigos e vídeos que promovam a in-
clusão social e a qualidade de vida de segmentos sociais vulneráveis, 
principalmente de pessoas com deficiência. Também desenvolvemos  
produtos próprios: a expertise acumulada tem possibilitado criar 
formas próprias de atuação, com nossos parceiros.

Fomos convidados a apresentar uma proposta para o  
SINICESP e a SRTE/SP em razão do portfólio construído em mais 
de 17 anos e ficamos orgulhosos por termos sido selecionados para 
fazer o Estudo Diagnóstico.

 Participantes do diagnóstico

Algumas empresas que assinaram o Termo de Aditamen-
to ao Acordo Tripartite, proposto pelo Sindicato da Indústria da 
Construção Pesada do Estado de São Paulo – SINICESP e pelo Sin-
dicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada –  
SINTRAPAV à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego 
– SRTE/SP, se interessaram em participar do Estudo Diagnóstico: 

 ӽ Azevedo & Travassos S.A. (ATSA)
 ӽ CONSTRAN S.A. Construções e Comércio
 ӽ Constroeste Construtora e Participações LTDA.
 ӽ Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.
 ӽ Construtora Norberto Odebrecht S.A.
 ӽ Construtora OAS S.A. – em recuperação judicial
 ӽ Encalso Construções LTDA.
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 ӽ Engenharia e Construções CSO LTDA.
 ӽ Mendes Jr. Trading e Engenharia – em recuperação judicial
 ӽ Sinalisa Segurança Viária S.A.
 ӽ Souza Compec Engenharia e Construções LTDA.
 ӽ TIISA Infraestrutura e Investimentos S.A.
 ӽ Vale do Rio Novo Engenharia e Construções LTDA.

As empresas que participam da realização deste livro são:
 ӽ Azevedo & Travassos S.A. (ATSA)
 ӽ CONSTRAN S.A. Construções e Comércio
 ӽ Constroeste Construtora e Participações LTDA.
 ӽ Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.
 ӽ Construtora Norberto Odebrecht S.A.
 ӽ Construtora OAS S.A. – em recuperação judicial
 ӽ Encalso Construções LTDA.
 ӽ Engenharia e Construções CSO LTDA.
 ӽ Mendes Jr. Trading e Engenharia – em recuperação judicial
 ӽ Sinalisa Segurança Viária S.A.
 ӽ Souza Compec Engenharia e Construções LTDA.
 ӽ TIISA Infraestrutura e Investimentos S.A.
 ӽ Vale do Rio Novo Engenharia e Construções LTDA.

Marta Esteves de Almeida Gil é consultora na área da Inclusão de Pessoas 
com Deficiência. Socióloga graduada pela Universidade de São Paulo. Coordena-
dora Executiva do Amankay Instituto de Estudos e Pesquisas. Tem artigos e livros 
publicados. Realiza palestras em eventos nacionais e internacionais.
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Apresentação 
da Proposta

A Proposta aprovada previa a realização de quatro produtos, que 
tinham como objetivo principal “contribuir para o fortaleci-

mento e a expansão da inclusão de trabalhadores com deficiência na 
indústria da Construção Pesada”. No decorrer do trabalho, aumen-
tamos os produtos, mantendo as condições firmadas.

Os produtos desenvolvidos estão listados a seguir. Eles serão 
apresentados, com detalhes, mais adiante.

 • Produto 1 – Análise da cultura institucional
 • Produto 2 – Análise de dados estatísticos
 • Produto 3 – Análise de postos de trabalho
 • Produto 4 – Cadastramento de pessoas com deficiência
 • Produto 5 – Referenciais: leis e documentos normativos so-

bre inclusão no mercado de trabalho
 • Produto 6 – Sumário executivo
 • Produto 7 – Relatório final
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 o diagnóstico e sua metodologia

Em maio de 2014, a equipe do SiNiCESP e o Dr. José Carlos do 
Carmo (mais conhecido como Dr. Kal), Auditor-fiscal do Trabalho 
e Coordenador do Projeto de inclusão da Pessoa com Deficiência  
(SRTE/SP), comunicaram ao Amankay o resultado da seleção e con-
vidaram nossa equipe para uma reunião, a fim de discutir as cláusu-
las do contrato e o início das atividades.

As expectativas em relação ao Diagnóstico eram grandes; as-
sim, o SiNiCESP nos transmitiu demandas e recomendações do setor:

 • Fornecer orientações para a contratação, retenção e even-
tual desligamento de funcionários com deficiência;

 • identificar “mitos” (afirmações repetitivas sobre o cenário 
da inclusão, que não correspondem à realidade) e rebatê-los, 
mediante apresentação de dados estatísticos;

 • Considerar a especificidade dos vários tipos de obras, con-
forme o seu local de realização (urbano ou rural) e a nature-
za do trabalho.
Foi nessa reunião que começamos a conhecer a natureza do 

setor e suas peculiaridades, ouvindo “em primeira mão” profissio-
nais que conheciam o assunto e que tinham acabado de “amassar 
barro”, visitando canteiros de obras para escrever o livro “Cons-
truindo a Inclusão da Pessoa com Deficiência no Trabalho”2.

Dois produtos do Diagnóstico – “Análise da Cultura Institu-
cional” e “Análise de Dados Estatísticos” – foram discutidos mais 
detalhadamente. Considerando sua importância, concordamos que 
eles seriam os primeiros a ser desenvolvidos, antes mesmo da as-
sinatura do contrato, pois esse documento requer tempo para sua 
elaboração e a vontade de começar logo era grande.

2 https://issuu.com/suzanacoroneos/docs/mte_digital_b?printButtonEnabled=false&ba
ckgroundColor=. Acesso em 30 mai 2017.
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Essa decisão foi a base para nossa parceria, alicerçada na 
confiança mútua.

 A metodologia e suas características

A fundamentação da Metodologia baseou-se em dois eixos:
 • Fundamentos legais;
 • incorporação do conhecimento e das experiências das em-

presas participantes – o que significou que todos os produ-
tos e ferramentas de trabalho foram construídos em conjun-
to, nas reuniões do Grupo de Trabalho Sobre a inclusão da 
Pessoa com Deficiência – GT de inclusão.

 fundamentos legais

A Metodologia está fundamentada na legislação referente à 
Lei de Cotas, que continua em vigor e também na legislação recen-
te, principalmente a Lei Brasileira de inclusão de Pessoas com De-
ficiência (LBi), no 13.146/2015, que determina a operacionalidade 
da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência – CDPD 
(ratificada com status de Emenda Constitucional pelo Decreto legis-
lativo 186/2008 e promulgada pelo Decreto executivo 6.949/2009).

No capítulo 1, Art. 1, parágrafo único, está escrito que:

Esta lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo (...).

A LBi entrou em vigor em janeiro de 2016 e conservou a Lei 
de Cotas, exatamente como era (Art. 101).

Porém, o Art. 2 da LBi determina a necessidade de ajustar o 
critério de “deficiência” e a forma de avaliá-la à concepção constante  
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da Convenção. O Art. 124 da LBi prevê um prazo de 2 anos para essa 
definição, contado a partir de janeiro de 2016.

A definição deste novo conceito de deficiência está a cargo 
do Comitê Nacional do Cadastro-inclusão e da Avaliação Unificada 
da Deficiência, instituído pelo Decreto no 8.954/20173.

O Comitê já está trabalhando; seus objetivos são:
 • Criar instrumentos para a avaliação biopsicossocial da defi-

ciência;
 • Estabelecer diretrizes e procedimentos relativos ao Cadastro 

Nacional de inclusão da Pessoa com Deficiência – Cadastro-
-inclusão.
A coordenação do Comitê está a cargo da Secretaria Nacio-

nal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ligada ao Ministério dos 
Direitos Humanos.

Enquanto aguardamos a conclusão dos trabalhos do Comitê, 
que acontecerá até 2018, estamos convivendo com leis que expres-
sam concepções diferentes sobre a deficiência, pois refletem dife-
rentes momentos históricos – o que exige flexibilidade e equilíbrio, 
para que sua aplicação esteja alinhada com o espírito da Conven-
ção, como dizem os operadores do Direito.

Normativas internacionais e uma agenda global, os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e seus respectivos indica-
dores referentes às pessoas com deficiência, também foram apre-
sentados no GT de inclusão e nortearam o Diagnóstico.

 conhecimento e experiências das empresas

A troca de conhecimentos teóricos e práticos acontecia nas 
reuniões mensais do GT de inclusão: o Amankay propunha a pauta, 

3 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D8954.htm



A Inclusão de Trabalhadores com Deficiência na Construção Pesada 43

de comum acordo com a SRTE/SP e SiNiCESP, preparava o material 
que seria apresentado e fazia a memória da reunião; a convocação 
era feita pelo SiNiCESP. As reuniões mensais propiciavam momen-
tos de aprendizado para todos nós.

A elaboração dos produtos previstos na Proposta de Tra-
balho também foi feita em conjunto, desde a discussão dos instru-
mentos até sua aplicação.

A documentação deste processo de trabalho está dispo-
nível no site www.sinicesp.org.br, que foi reativado e passou a 
ser constantemente alimentado pela Caroline Melloni Moraes do  
Nascimento Cliber (SiNiCESP).

 Procedimentos inovadores

Ao unir fundamentos legais e conhecimento prático, intera-
gindo com todos os participantes, desenvolvemos procedimentos 
que podem ser considerados inovadores, principalmente nos: Pro-
duto 3 – Análise de Postos de Trabalho e Produto 4 – Cadastramen-
to de Pessoas com Deficiência, que serão apresentados a seguir.

O trabalho também foi encerrado de forma inovadora, em dois 
momentos: um Seminário Técnico e um evento de apresentação.

O objetivo do Seminário Técnico era subsidiar o próximo 
Termo de Compromisso a ser assinado com a SRTE/SP, trazendo 
o olhar de empresas e especialistas. Esse processo de reflexão em 
mão dupla visava construir um Termo factível, que fosse posto em 
prática pelas empresas. 

Para tanto, fizemos um Seminário fechado, dirigido apenas 
para as empresas e alguns especialistas com conhecimento da área.  
O Amankay preparou um Sumário do Diagnóstico, que foi encami-
nhado com antecedência para os participantes.

Por sua vez, o GT de inclusão também trouxe sugestões 
e propostas das respectivas chefias e altas lideranças para a  
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continuidade do trabalho, atendendo à solicitação do SiNiCESP e 
da SRTE/SP.

Os especialistas que participaram do Seminário técnico fo-
ram: Dr. Ramon Bezerra dos Santos (Ministério Público do Tra-
balho – MPT/SP), Dra. Silvia Regina Pondé Galvão Devonald (Tri-
bunal Regional do Trabalho/2.a Região), Dra. Norma Suely Araújo 
(SECONCi/4iEPAC5), Marinalva Cruz (PADEF/SP6) e Dra. Márcia 
Bandini (ANAMT7).

Foi consenso geral – especialistas, fiscalização e empresas – 
que a inclusão, no setor da Construção Pesada é possível, sim – até 
porque os resultados alcançados evidenciam isso, porém, demanda 
tempo e empenho. Essa constatação foi reafirmada no Seminário.

Após o Seminário, as recomendações recebidas foram con-
solidadas e enviadas para todos os participantes.

O evento final, de apresentação do estudo, aconteceu dia 16 
de maio de 2015 e foi aberto a todos os interessados: empresas (in-
clusive de outros setores da economia), estudiosos do tema e enti-
dades organizadas da sociedade civil.

Constatamos que esse processo de reflexão conjunta foi mui-
to rico para todas as partes envolvidas e pode ser aplicado em estu-
dos sobre outros setores da economia, provavelmente com resulta-
dos igualmente positivos.

Termina aqui a história, que trouxe uma visão panorâmica 
do que foi o Diagnóstico e sua linha do tempo.

Agora vamos voltar e apresentar o que foi feito com mais  
detalhes.

4 SECONCi – Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo.
5 iEPAC – instituto de Ensino e Pesquisa Armênio Crestana.
6 PADEF – Programa de Apoio à Pessoa com Deficiência/Secretaria do Emprego e Rela-
ções do Trabalho.
7 ANAMT – Associação Nacional de Medicina do Trabalho.
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Workshop de apresentação: 
o trabalho vai começar!

Para iniciar o Diagnóstico, era preciso que as empresas e a equipe 
do Amankay se conhecessem.

Com o acompanhamento e a orientação do SiNiCESP e do 
Dr. Kal, desenhamos um workshop de apresentação8 com os seguin-
tes objetivos:

 • Conhecer os interlocutores das empresas participantes do 
Acordo;

 • Apresentar a equipe do Amankay;
 • Apresentar e discutir a Proposta de Ação aprovada.

A carta convocatória para o workshop solicitava que as em-
presas levassem os seguintes documentos:

 • Relatório Social (o mais recente);
 • Código de Conduta Profissional, Código de Ética ou equivalente;
 • Série histórica da evolução funcional de trabalhadores com 

deficiência na empresa desde 2008 (assinatura do Pacto Co-
letivo para inclusão das Pessoas com Deficiência);

8 Anexo 1 – Programação do workshop.
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 ӽ Outras informações sobre a inclusão de trabalhadores com 
deficiência que julgarem relevantes.

A intenção era ter subsídios para desenvolver o primeiro 
produto do Diagnóstico, que consistia numa análise da cultura ins-
titucional das empresas participantes.

O workshop começou com as boas vindas, dadas pela equipe 
do SINICESP e pelo Dr. Kal, que destacaram a importância do Diag-
nóstico e do envolvimento de todas as empresas. Foi enfatizada a 
importância da formação de um Grupo de Trabalho, com reuniões 
mensais, para discutir as ações e alinhar rumos, se necessário.

A dinâmica proposta contribuiu para “quebrar o gelo” ini-
cial, aproximando os profissionais das empresas e do Amankay; 
também nos permitiu começar a conhecer o grau de maturidade do 
grupo em relação ao tema da inclusão, de forma descontraída.

A dinâmica aplicada permitiu identificar, já de início, algu-
mas resistências à contratação de pessoas com deficiência, relacio-
nadas às características do trabalho, mencionadas adiante, no item 
“Cenário do nosso trabalho: o setor da Construção Pesada”.

Essas características são vistas como imutáveis, pois essa é a 
natureza do trabalho da Construção Pesada, e naquele momento não 
foi identificada disponibilidade para considerar adaptações e flexibi-
lizar condições. Essa concepção foi mudando ao longo do trabalho.

Após o workshop, as empresas receberam, por meio eletrôni-
co, a Proposta elaborada pelo Amankay, o material do workshop e o 
vídeo gravado durante a dinâmica.

A avaliação do workshop foi positiva: os objetivos foram al-
cançados e estávamos todos motivados: era hora de começar a tra-
balhar. O GT de Inclusão foi reformulado; as reuniões aconteceriam 
uma vez por mês. 
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Produto	1	–	Análise	
da cultura institucional

A decisão de iniciar o trabalho pelo conhecimento da cultura ins-
titucional mostrou ser acertada: é ela que permite entender a 

persistência das barreiras e que identifica possíveis pontos de ala-
vancagem do processo. Nossa intenção era identificar as barreiras 
e os aspectos facilitadores que impactam a contratação, a retenção, 
qualificação, gestão, avaliação e promoção de trabalhadores com 
deficiência pelas empresas do setor da Construção Pesada. A preo-
cupação com as dificuldades e os obstáculos que a inclusão encon-
tra costuma receber mais atenção e nos esquecemos de que tam-
bém há fatores facilitadores. 

Embora dois Termos de Compromisso já tivessem sido cum-
pridos, os resultados alcançados ainda estavam aquém dos objeti-
vos desejados. Para entender os motivos dessa dificuldade, era pre-
ciso conhecer a empresa, seus valores e princípios. 
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A empresa deve ser conhecida pelo cumprimento da legislação relacionada, 
destacando-se na busca de pessoas com deficiência ante um cenário difícil, no 
interior do Estado.

A política institucional é o acolhimento integral, atendendo não só o lado pro-
fissional.

A consultoria do Amankay mostrou possibilidades de utilizar o trabalho de 
pessoas com deficiência em funções que imaginávamos impossíveis, como acon-
teceu com um funcionário que tem deficiência auditiva: após ingressar na em-
presa e com o auxílio desta, iniciou nova trajetória intelectual, matriculando-se 
na universidade.

Não foi necessário fazer mudanças na acessibilidade física ou no mobiliário. 
Alguns funcionários, que têm mais contato com colegas com deficiência, investi-
ram na comunicação, inclusive aprendendo Libras, a língua brasileira de sinais.

O RH introduziu algumas mudanças em suas diretrizes de gestão: agora há 
um contato muito mais próximo com as pessoas com deficiência, para atender as 
necessidades e anseios.

Na atividade de integração há treinamentos específicos, inclusive com acom-
panhamento da equipe que acolherá a pessoa com deficiência, visando a segu-
rança e a saúde ocupacional.

Já é possível identificar mudanças positivas na empresa com a entrada de pes-
soas com deficiência, na valorização da vida e no melhor acolhimento.

Quanto ao perfil dos funcionários com deficiência, não há predominância de 
sexo. A escolaridade da maioria é de nível médio e superior. Estão concentrados 
na área administrativa e não há qualquer distinção quanto à raça/cor; o perfil é 
bastante heterogêneo, neste item.

Vale do Rio Novo Engenharia e Construções LTDA.

Figura 1 
Vale do 
Rio Novo 
Engenharia e 
Construções 
LTDA. Auxiliar 
de Laboratório 
surdo faz testes 
com amostras 
de asfalto. 
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A atividade de integração foi modificada: foram realizadas apresentações para 
conhecerem a história, missão, visão e valores da empresa; foi feito um “game” 
do nosso Código de Ética e Conduta; os gestores de cada área realizaram também 
uma apresentação das atividades da empresa, além de palestra do Coordenador 
de Saúde e Segurança Ocupacional, sobre Ergonomia e Segurança do Trabalho. 

TIISA Infraestrutura e Investimentos S.A.

O Produto 1 também visava conhecer o posicionamento dos ou-
tros lados da equação, ou seja, os sindicatos envolvidos: o SiNiCESP e 
o SiNTRAPAV-SP sobre o ingresso de trabalhadores com deficiência.

Os nossos focos, em termos de cultura institucional, foram estes:
 • Políticas e práticas aplicadas pelas empresas que aderiram 

ao Termo;
 • Levantamento das ações elaboradas coletiva e individual-

mente pelas empresas que assinaram o Termo e respectivos 
Aditamentos;

 • Levantamento da cultura, política e práticas das empresas, 
considerando os processos de contratação, retenção, desli-
gamento, gestão, saúde e segurança e acessibilidade.

Figura 2 
TIISA Infraestrutura 
e Investimentos S.A. 
Canteiro de obras 
do monotrilho, 
com vias elevadas 
e quatro estações, 
que integram a linha 
Prata do Metrô. São 
Paulo, SP. 
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Para esse produto, elaboramos dois instrumentos: um rotei-
ro de entrevistas9 e um formulário10, cujas informações se comple-
mentavam. Eles foram discutidos e validados nas reuniões do GT de 
inclusão.

 roteiro de entrevistas

O roteiro tinha perguntas abertas sobre os desafios enfren-
tados em cada uma das etapas do processo de inclusão e gestão e 
combinava perguntas de natureza qualitativa e quantitativa.

9 Ver Anexo 2.
10 Ver Anexo 3.

Figura 3 
Hobrás Terraplenagem 
e Pavimentação 
LTDA. Trabalhador 
surdo, com perda de 
audição em todas 
as frequências 
abaixo de 40db. 
Admitido em 2008 
como Ajudante de 
Obras, foi promovido 
para Operador de 
Retroescavadeira, 
para Feitor e 
atualmente é 
Encarregado de Obras. 
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As respostas foram coletadas presencialmente, em reuniões 
previamente agendadas nas sedes das empresas, das quais partici-
param representantes do GT de inclusão e profissionais das áreas 
da Segurança, Saúde, Recursos Humanos e outras. Pudemos, assim, 
conhecer a empresa e diversos profissionais, em uma entrevista fei-
ta em tom informal. Nós nos preparamos com antecedência, lendo 
os materiais institucionais.

Durante as entrevistas, percebemos que em várias empre-
sas a primeira resposta era negar a presença de trabalhadores nos 
canteiros ou, no máximo, lembrar apenas de um ou dois. Porém, 
no decorrer da entrevista, um dos presentes se lembrava de um 
trabalhador com deficiência, por algum motivo. Ao mencionar o 
nome – ou alguma característica dele – os demais se lembravam 
de outros. Ou seja, há pessoas com deficiência nas obras sim, mas 
muitas vezes elas estão “invisíveis” e por isso não são lembradas 
– ou demoram a sê-lo.

Não temos elementos para afirmar qual é a razão desta “invi-
sibilidade”: pode ser uma estratégia de sobrevivência do trabalha-
dor, para preservar o emprego; pode ser uma deficiência tão “leve” 
que não demande medidas de acessibilidade ou equipamentos 
apropriados; pode ser resultado da falta de conhecimento sobre o 
tema, que dificulte olhar para o outro e reconhecer e sua condição; 
pode ser a ausência de um responsável pelo programa de contrata-
ção/gestão de trabalhadores com deficiência. Os profissionais que 
foram lembrados tiveram (ou têm) desempenho considerado pro-
dutivo; assim mesmo, “curiosamente”, passam despercebidos para 
o corporativo num primeiro momento e demoram a ser lembrados.

Mas, quando o são, as referências são positivas, o que reforça 
a convicção de que é possível, sim, ter pessoas com deficiência nos 
canteiros e com bons resultados. 

Ou seja, a realidade mostra a possibilidade.
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 formulário: Ações de diversidade

Já o formulário, cujo foco eram as ações de Diversidade da 
empresa, solicitava dados quantitativos sobre ações voltadas para 
etnia/raça, idade, gênero, egressos do sistema prisional, segmen-
to GLBT, além de pessoas com deficiência; sua presença no quadro 
funcional, existência de políticas específicas; menção à Diversidade 
nos documentos institucionais, entre outros itens.

O formulário tem a assinatura do profissional responsável 
pelo preenchimento e a concordância do Diretor da área.

 depoimentos das empresas e nossas constatações

O retorno dos dois instrumentos de pesquisa foi muito rico; 
os resultados foram registrados no Relatório Final e publicados no 
site do SiNiCESP. Nesta publicação condensamos esse conteúdo, 
que será apresentado por itens temáticos, a seguir. 

De imediato, é possível afirmar que:

Apesar de todas as suas diferenças – de tamanho, de tipo 
de obra, de grau de maturidade em relação à inclusão e 
outras – as empresas também têm pontos de afinidade 
no que se refere às possibilidades de inclusão de trabalha-
dores com deficiência.
Portanto, é possível generalizar as conclusões a que che-
gamos neste Diagnóstico.

 expectativas das empresas quanto ao diagnóstico

O gradiente das expectativas é amplo: vai desde a descren-
ça, passando pelo interesse em ter argumentos concretos para  
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negociar com os órgãos fiscalizadores pela afirmação de expectati-
vas positivas, até mostrar interesse em obter informações concretas 
sobre como ampliar as possibilidades de inclusão, dicas de estraté-
gias e caminhos até agora não trilhados, porque desconhecidos. As 
empresas esperam que o Diagnóstico traga informações reais, que 
contribuam para a sustentabilidade do negócio e diminuam a vul-
nerabilidade legal.

• A empresa está entrando de cabeça nesse trabalho e 
está disposta a fazer acontecer;

• Até a chegada da fiscalização, a empresa não tinha 
um olhar voltado para a inclusão e não dava atenção 
para o tema;

• A expectativa com o trabalho do Amankay é de 
aprendizado. Os participantes declaram acreditar na 
causa da inclusão.

• Cumprir da melhor forma possível a Lei de Cotas, 
frente às dificuldades de recrutamento e seleção;

• Precisam de ajuda para cumprir a cota e garantir a 
segurança dos trabalhadores.

• A empresa espera uma visão global dos problemas 
vivenciados, especialmente em Municípios pequenos, 
que proporcionalmente têm um número menor de 
habitantes com deficiência. A Lei de Cotas ignora a 
especificidade do setor da Construção Pesada.

 negociação junto aos órgãos fiscalizadores

 • Facilitar a negociação no que se refere ao cumprimento de 
cota;



54

 • A responsabilidade pela inclusão de pessoas com deficiên-
cia no mercado de trabalho deve ser compartilhada com os 
órgãos governamentais, incluindo concessão de isenções e 
incentivos fiscais;

 • Alterações na legislação.

Várias empresas sugeriram que essa metodologia deveria 
ser disseminada para Auditores Fiscais do Trabalho de outros Esta-
dos, pois alegam que muitos desconhecem a especificidade do setor 
da Construção Pesada.

 opiniões sobre a lei de cotas

descrença

• Sou cético em relação ao cumprimento da cota. Não 
acredito que seja possível, se não mudar a lei;

• Será mesmo possível cumprir a cota?

confiança

• Conseguir apresentar para o todo que as pessoas com 
deficiência têm potenciais, habilidades e competências, 
mesmo diante da natureza complexa do trabalho que 
envolve diferentes contextos da Construção Pesada;

• Possibilidade de aproveitar os resultados para me-
lhorar a atuação da própria empresa;

• Não apenas para o cumprimento das cotas, mas um 
estudo que contribua para a inclusão social e o au-
mento substancial do quadro de colaboradores;

• Esperanças, principalmente quanto à metodologia de 
cadastramento do Amankay, pois a forma de recruta-
mento utilizada atualmente não está satisfatória.
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Qualidade no cumprimento

• Cumprir da melhor forma possível a Lei de Cotas, 
frente às dificuldades de recrutamento e seleção;

• Precisamos de ajuda para cumprir a cota e garantir 
a segurança dos trabalhadores.

 características da cultura institucional

Como várias destas características já foram mencionadas ao 
longo do texto, apresentamos apenas algumas:

 • Em muitas das empresas entrevistadas, não há cultura insti-
tucionalizada de inclusão;

 • Em poucas empresas ainda há funcionários que desconhe-
cem que a cota é uma exigência legal;

 • Diversas empresas não têm um programa estruturado de 
inclusão; não há um setor ou mesmo um profissional que 
acompanhe esse processo;

 • Várias empresas mencionam a dificuldade de encontrar uma 
posição em que haja melhor aproveitamento da capacidade 
do trabalhador, quer oferecendo mudança de atividades na 
mesma obra ou nas próximas obras.

 trabalhadores com deficiência nas obras

Exemplos de trabalhadores com deficiência nos canteiros:
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• Já tivemos supervisor sem o membro superior, que 
utilizava prótese e subia nos andaimes normalmente;

• Encarregado com amputação de parte de membro 
superior, devido a acidente causado por terceiros, 
ficou afastado e voltou para a função anterior, com 
recursos de acessibilidade;

• Uma pessoa com deficiência auditiva total, que, por si-
nal, está há 4 anos na empresa e é totalmente adaptada 
com tudo e todos. Trabalha como auxiliar no RH;

• Funcionário com deficiência física “leve” que traba-
lha no pátio de obras;

• Profissional da alta direção da empresa tem deficiên-
cia física, o que contribui para estimular a cultura de 
inclusão.

• A empresa está entrando de cabeça nesse trabalho e 
está disposta a fazer acontecer;

• Até a chegada da fiscalização, a empresa não tinha 
um olhar voltado para a inclusão e não dava atenção 
para o tema;

• A expectativa com o trabalho do Amankay é de 
aprendizado. Os participantes declaram acreditar na 
causa da inclusão.

• Cumprir da melhor forma possível a Lei de Cotas, 
frente às dificuldades de recrutamento e seleção;

• Precisam de ajuda para cumprir a cota e garantir a 
segurança dos trabalhadores.

• A empresa espera uma visão global dos problemas 
vivenciados, especialmente em Municípios pequenos, 
que proporcionalmente têm um número menor de 
habitantes com deficiência. A lei de cotas ignora a es-
pecificidade do setor da Construção Pesada.
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 estrutura do rh

Em geral, a gestão dos trabalhadores com deficiência é uma 
das funções desempenhadas pelo RH. 

Das 13 empresas participantes, 5 disseram ter um Comitê 
(ou um Grupo) voltado para a inclusão de pessoas com deficiên-
cia; 8 empresas declararam ter políticas voltadas para a inclusão 
de pessoas com deficiência em fase de execução e uma estava na 
fase de implantação; as 4 empresas restantes não tinham nenhuma 
política institucional com esta finalidade.

Uma empresa relatou que a diretriz institucional não é fa-
zer programas específicos para pessoas com deficiência ou quais-
quer outros públicos, pois acredita que devam ser tratados de 
forma igualitária e integrados ao conjunto dos funcionários. Por-
tanto, o tratamento é o mesmo para todos. Mesmo assim, devido 
à necessidade de cumprir a lei de cotas, a empresa elaborou um 
programa específico para a inclusão. Porém, em função da con-
juntura, todos os programas da empresa foram suspensos; não há 
data prevista para implantação e o momento atual é de manuten-
ção dos já contratados.

Uma única empresa relata não ter dificuldades para fazer 
contratações, devido à capacitação da equipe, que agrega as áreas de  
Comunicação Social, Saúde e RH.

rh como departamento de Pessoal

Diversas empresas pesquisadas não possuem RH estratégi-
co; nelas, a área desempenha as funções características de “Depar-
tamento de Pessoal”.
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• A área de RH, que se responsabiliza pela contratação 
de pessoas com deficiência, entre outras atividades, 
fica no “guarda-chuva” da Diretoria Administrativa;

• A equipe da matriz é composta por 8 pessoas. Os pro-
jetos em parceria às vezes têm equipes de RH forma-
das por funcionários das empresas parceiras. Como 
a empresa é líder na maioria dos consórcios, sua opi-
nião tem peso;

• A equipe possui duas pessoas responsáveis pela es-
trutura de RH, que cuidam do departamento de pes-
soal e do cumprimento da legislação. A empresa não 
possui nenhum programa social e não há previsão de 
implantação;

• A Diretoria possui foco em resultados e dificilmente 
se envolve ou investe em projetos e programas so-
ciais. É executado apenas o que a lei manda;

• O entendimento da gestão é que as contratações de 
trabalhadores com deficiência não devem gerar cus-
tos adicionais; portanto, devem ser feitas como qual-
quer outro processo, sem a necessidade de criar um 
programa específico.

rh nas obras

Algumas empresas mantêm equipe de RH nas obras, porém, 
dificilmente com foco estratégico; seu olhar está voltado para ques-
tões operacionais e suas atribuições variam: há as que fazem recru-
tamento no próprio local; outras cuidam do ponto e da seleção.
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• Para questões de recrutamento, seleção e departa-
mento de pessoal em geral, cada obra tem sua estrutu-
ra própria, que se reporta à matriz;

• Nas obras, trabalham mais com realocação e indi-
cações do que com novas contratações, através de 
recrutamentos específicos. Os mestres de obras são 
profissionais de confiança, que costumam ser realoca-
dos. Geralmente, levam suas equipes próprias, o que 
diminui muito o número de contratações a serem rea-
lizadas. Seria possível realocar profissionais com defi-
ciência, porém, nem sempre os mestres de obras têm 
as informações atualizadas para localizá-los;

• É frequente que a contratação dos profissionais acon-
teça pelo “DP” da Obra, e esta contratação de profissio-
nais com deficiência é “acidental”, ou seja, é frequente 
que a identificação da condição de deficiência seja feita 
pelo médico do trabalho, já no momento de contrata-
ção e acaba enquadrando na Lei de Cotas ou em algum 
censo interno feito para levantamento de casos;

• No início das obras, o enfermeiro e o agente de comu-
nicação social têm mais facilidade de realizar contra-
tações, pois o número de vagas disponíveis é maior e 
eles buscam construir canais de comunicação com a 
comunidade, para preencher as vagas;

• Em algumas empresas, a contratação nas obras é 
feita por profissionais do DP (Departamento de Pes-
soal) ou pelo RAF (Responsável Administrativo Fi-
nanceiro), que fazem parcerias com o SINE e insti-
tuições da localidade. Quando a obra é muito grande 
ou complexa pode requerer a presença de um profis-
sional de RH, somente para essa fase de contratação 
em massa;

• APAE: a instituição informou que a maioria de seus 
alunos não teria interesse em vagas de emprego por 
conta do BPC e que os pais provavelmente não permi-
tiriam. Não houve continuidade;
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• Em algumas empresas, a contratação da operação é 
feita por indicação: cada Mestre de Obras tem a sua 
equipe e a construtora perde o controle das carac-
terísticas dos funcionários. Essa contratação não é 
programada e nem executada pelo RH.

Sugestão Amankay: com base nesta realidade, parece indicado capacitar o mes-
tre de obras e o “DP” da obra no processo de inclusão de trabalhadores com de-
ficiência.

 levantamento de vagas

As vagas na área corporativa apresentam menor dificuldade 
para serem preenchidas. Destinam-se a um perfil de profissional 
com escolaridade mais alta e experiência anterior, que não é de-
mandado nas obras. Porém, encontramos um baixo número de pro-
fissionais com deficiência nas sedes.

Nas obras, a empresa trabalha com apenas alguns perfis de 
vagas, em geral. Embora os canteiros ofereçam possibilidade de 
contratar mais trabalhadores com deficiência, as dificuldades já 
mencionadas e o não reconhecimento das habilidades interferem 
ou até mesmo impossibilitam a contratação. Resultado: concentra-
ção de vagas em atividades administrativas.

• O levantamento de vagas é realizado com a ajuda 
de parceiros que, muitas vezes, não têm uma atua-
ção ética: encaminham candidatos com deficiência 
e, pouco tempo depois de sua contratação, oferecem 
novas oportunidades para eles, atraindo-os para ou-
tras empresas;
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• Uma das grandes dificuldades é a falta de planeja-
mento antecipado das obras. Normalmente, o RH é 
informado uma semana antes do início da obra que 
é preciso contratar uma quantidade grande de ho-
mens em 5 dias e, dentre eles, pessoas com deficiên-
cia. Como cumprir a cota?

• As obras frequentemente acontecem em cidades pe-
quenas, sem estrutura e com poucos candidatos com 
deficiência;

• No início das obras, o enfermeiro e o agente de comu-
nicação social têm mais facilidade de contratar, por 
conta do número de funções;

• Foi contratada uma consultoria para produzir um 
manual com orientações para o programa de inclu-
são, com informações sobre legislação, dicas de con-
vivência, relação de cargos e definição de deficiências 
compatíveis para contratação;

• Em geral, faz a captação de vagas com empresa es-
pecializada, pelo banco de currículos e canais de co-
municação;

• Geralmente, as vagas abertas são trabalhadas sem 
discriminar se são para pessoas com ou sem deficiên-
cia. Mas, se o requisitante não especificar que pode 
ser ocupada por uma pessoa com deficiência, essa 
possibilidade não é considerada;

• Quando uma vaga é aberta, procura-se preenchê-la 
internamente; a vaga só é divulgada se não houver 
candidatos internos;
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• Outro desafio é o DP cadastrar corretamente no sis-
tema as informações sobre a contratação de profis-
sionais com deficiência. Essa é uma dificuldade que 
impacta no momento de prestar contas à fiscaliza-
ção. A falta de informações corretas pode dificultar a 
localização dos documentos dos contratados.

Sugestão Amankay: Essas falas mostram oportunidades para aprimorar o pro-
cesso de inclusão, mediante capacitação de profissionais que fazem recruta-
mento e seleção, para que focalizem o potencial do candidato e não apenas sua 
limitação.

 recrutamento/Avaliação do laudo/elaboração de  
 parecer médico

Para o recrutamento, algumas empresas fazem parcerias 
com Prefeituras, ONGs e Serviços para avaliação dos laudos. No en-
tanto, encontrar médicos em postos de saúde ou em associações 
que tenham esse conhecimento pode ser difícil:

• O enfermeiro do trabalho tem bom conhecimento 
sobre o tema e avalia todos os documentos para en-
caminhamento ao médico. Quando necessário, são 
feitos exames e é verificada a veracidade da condição 
(como a pessoa com deficiência sabe da cota, pode 
usar de má fé, apresentando laudos indevidos);

• O enfermeiro do trabalho realiza a primeira etapa 
(conferência da documentação) e encaminha ao mé-
dico do trabalho. A equipe de medicina ocupacional é 
própria, o que evita problemas no encaminhamento 
do processo;
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• A avaliação dos laudos é acompanhada pelas equipes 
que estão envolvidas no processo de contratação de 
pessoas com deficiência: comunicação social, saúde e 
RH. Os profissionais dessas áreas fizeram cursos, as-
sistiram palestras e participaram de ações informa-
tivas sobre o tema (inclusive aquelas realizadas pelo  
SINICESP, FIESP, etc.).

• Foi realizada uma campanha de indicações que, por 
ter sido somente divulgada por e-mail, não atingiu os 
profissionais que atuam na operação (pedreiros, car-
pinteiros, etc.). Também foi feito um censo nas obras, 
para identificar as pessoas com deficiência. O formu-
lário foi produzido pela consultoria contratada, que 
também foi responsável pela triagem e levantamento 
de profissionais que estariam aptos para encaminha-
mento ao médico do trabalho para enquadramento 
na cota. Na mesma ação, foram feitas sensibilizações 
para os profissionais das obras e apresentação de po-
tenciais parceiros locais (APAE e outras ONG) para 
os profissionais da área operacional e palestras para 
administrativo, coordenação e responsáveis;

• O maior desafio é conseguir que os médicos preencham 
adequadamente o parecer. Na elaboração do parecer, o 
RH costuma fazer orientações sobre acessibilidade. Para 
preencher o parecer médico utilizam formulário padrão, 
com múltiplas escolhas, com base no decreto 5.296, e, 
mesmo assim, o preenchimento deixa a desejar;

• O laudo é feito pelo convênio médico e o RH não tem 
dificuldade na avaliação dos laudos; o médico faz a 
entrevista e vê as condições do candidato. O médico 
nunca barrou nenhum candidato;

• Foi identificada a necessidade de rever a descrição de 
cargos, no que diz respeito a exigências e pré-requisi-
tos para pessoas com deficiência;

• A empresa tem pouca experiência de recrutamento e 
seleção de pessoas com deficiência, até o momento;
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• Os dois médicos da empresa têm formação em Medi-
cina Ocupacional; o RH desconhece qual é sua forma 
de trabalho;

• As reuniões no SINICESP têm sido importantes para 
passar informações sobre Recrutamento, Seleção e 
outros temas;

• A empresa procura inserir pessoas com deficiência des-
de o início da obra, mas as características do setor difi-
cultam a contratação;

• Até o momento, a empresa não teve dificuldade com 
os laudos. Na matriz e em cada obra há médicos pró-
prios. Uma consultoria fez um Censo em duas obras 
e foram identificadas pessoas que poderiam ser en-
quadradas na cota, numa primeira avaliação, para 
depois serem submetidas à comprovação médica.

Sugestões Amankay
Envolver o médico e o enfermeiro da área da Saúde do Trabalho desde o início 
do processo de recrutamento e seleção, focalizando na funcionalidade e não na 
limitação;
Destacar a importância do entrosamento entre RH e Saúde do Trabalho, do cor-
porativo e da obra;
Quando a equipe de Saúde for terceirizada, buscar orientar os profissionais sobre 
os procedimentos que norteiam a inclusão de trabalhadores com deficiência, se 
necessário: funcionalidade, equiparação de oportunidades, existência de recursos 
de Tecnologia Assistiva.

 realização de entrevistas

• A dificuldade a ser superada é a comunicação com 
pessoas com deficiência auditiva;

• Desafio enfrentado nas entrevistas: quando a pessoa 
já foi contratada e é preciso encontrar a melhor ma-
neira de avisá-la que ela pode ser enquadrada no sis-
tema de cotas;
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• É necessário ter a documentação correta, de acordo 
com as normas exigidas e isso nem sempre é fácil de 
conseguir;

• A empresa não tem pessoas preparadas para atender, 
receber e entrevistar;

• Na matriz, observa-se grande preocupação com hie-
rarquia e o padrão cultural da organização, muito 
formal. Por isso, por um longo período contrataram 
apenas pessoas com deficiências menos impactantes. 
Mesmo no caso de pessoas com deficiência auditiva, 
existe uma preocupação em relação à comunicação 
com gerentes, diretoria, etc. A preocupação com a co-
municação e a apresentação mais formal também é 
exigida de pessoas sem deficiência;

• As entrevistas são adaptadas e acontecem no local de 
trabalho (canteiro). A falta de conhecimento diante 
de alguns quadros de deficiência compromete a qua-
lidade da entrevista e a identificação da natureza da 
deficiência;

• A empresa não faz uso de consultorias de RH, nem 
para profissionais regulares e nem para profissionais 
com deficiência;

• A falta de conhecimento sobre alguns quadros de de-
ficiência compromete a qualidade da entrevista e a 
identificação da natureza da mesma.

Sugestões Amankay
Envolver e instrumentalizar as equipes que atuam nos canteiros sobre recruta-
mento e seleção de profissionais com deficiência, para que façam isso nos pró-
prios locais das obras;
Oferecer orientação sobre formas de cadastramento e conceitos de deficiência.
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 Integração e convivência

• A integração e a convivência são vistas de maneiras 
distintas no corporativo e no operacional. No corpo-
rativo, a convivência e a integração acontecem com 
maior dificuldade, em geral, pois a demanda de ati-
vidades não permite uma interação constante e as 
atividades tendem a ser mais individuais. Profissio-
nais com deficiência auditiva acabam por manter um 
relacionamento apenas entre si, devido à dificuldade 
de comunicação, por exemplo.
No operacional, as funções tendem a ser interdepen-
dentes e exigem comunicação constante, tornando a 
convivência mais fácil de acontecer, em muitos casos.

 treinamento

• Existe um calendário de treinamento e as pessoas com 
deficiência são incluídas nesse processo. A empresa 
não vê dificuldades.

 Acompanhamento do desempenho

• A empresa tem sistema de acompanhamento e de 
avaliação para todos os colaboradores: não identi-
fica a necessidade de uma avaliação específica para 
pessoas com deficiência. O encarregado da obra 
acompanha, diariamente, tanto as pessoas com defi-
ciência como os demais trabalhadores.
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 Adaptações no processo de trabalho

• A possibilidade de mudar o processo é bem vista, como 
neste exemplo: um colaborador com daltonismo não 
conseguia identificar as cores verde e vermelha, que 
permitiam o acesso ou não à função que desempe-
nhava. Para que não houvesse risco, foi sugerido ao 
cliente que, junto com a cor verde, fosse marcado no 
painel luminoso um sinal com o símbolo de OK.

 retenção

• Um dos maiores desafios de retenção é o momento de 
desmobilização das obras: o novo posto de trabalho 
nem sempre é compatível com as características e a 
qualificação das pessoas que trabalharam na obra 
que terminou;

• Caso haja 2 obras na mesma cidade – ou região – ao 
mesmo tempo, a disputa pelas pessoas com deficiên-
cia aumenta;

• Após o término da obra, há muita dificuldade no apro-
veitamento desses profissionais entre obras, inclusive 
entre construtoras;

• A empresa percebe um bom índice de retenção du-
rante a obra. Mas a retenção depende também do lo-
cal e da função: cargos mais técnicos acompanham a 
empresa em outras obras (realocação).
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 Agente de comunicação social

Algumas empresas têm esta função, às vezes, com outro 
nome, como Agente Social; seu trabalho é estabelecer uma ponte 
de comunicação entre a obra e a comunidade local, promovendo a 
articulação entre os interesses de ambas as partes e estabelecendo 
relações harmoniosas com as comunidades próximas.

Sugestão Amankay
investir na capacitação do Agente de comunicação social, pelo seu potencial de 
contribuição para a inclusão nos canteiros de obras, na identificação e contrata-
ção de pessoas com deficiência.
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Produto 2: Análise 
de dados estatísticos

Esse produto veio para atender dúvidas das empresas da Cons-
trução Pesada: como contratar pessoas com deficiência em loca-

lidades pequenas, distantes umas das outras? Era possível cumprir 
a Lei de Cotas nesses lugares, que ofereciam condições adversas, 
ou seja, sem acessibilidade, para pessoas com deficiência? Havia 
pessoas com deficiência nesses lugarejos? Será que tinham alguma 
escolaridade? Será que queriam trabalhar nas obras?

Dependiam de respostas para poder cumprir a Lei de Cotas. 
O livro “Construindo a Inclusão da Pessoa com Deficiência no 

Trabalho” identificou a presença de trabalhadores com diversos 
tipos de deficiência em canteiros de obras, em ocupações com di-
ferentes níveis de complexidade e diferentes níveis hierárquicos. 
O livro fez parte dos compromissos assumidos no Pacto Coletivo 
para inclusão da Pessoa com Deficiência – e Termo de Adesão ao 
Pacto Coletivo para inclusão de Pessoas com Deficiência –, celebra-
do entre o Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado de 
São Paulo – SiNiCESP e Sindicato de Trabalhadores nas indústrias 
da Construção Pesada e Afins do Estado de São Paulo11. A metodo-

11 http://www.sinicesp.org.br/inclusao/downloads/pacto.pdf
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logia adotada para o estudo, apresentada nesse livro, foi a discussão 
em grupos focais compostos por gestores de RH, trabalhadores com 
deficiência, chefes imediatos, colegas do mesmo nível hierárquico e 
familiares, conduzida por psicólogos. Os resultados e constatações 
trouxeram contribuições importantes, de natureza qualitativa – mas 
as perguntas acima continuavam a inquietar as empresas, que preci-
savam de respostas baseadas em estatísticas.

Para respondê-las, o Diagnóstico desenhou este produto, 
que envolve cruzamento de variáveis e análise de bases de dados 
oficiais, para trazer uma visão quantitativa, em escala nacional, so-
bre o perfil das pessoas com deficiência, divididas por região do 
país, zona urbana e rural, entre outras variáveis.

 objetivo

Traçar o perfil das pessoas com deficiência no Brasil, consi-
derando as seguintes características demográficas:

 • Tipo de deficiência;
 • idade;
 • Sexo;
 • Escolaridade;
 • Distribuição demográfica, considerando a população total do 

Município (Municípios de pequeno, médio e grande porte);
 • Faixa de renda (pessoal e familiar).

 Apresentação dos dados

A análise de dados estatísticos ficou a cargo de Alexandre 
Guerra, economista e doutor em Administração Pública e Governo 
pela Fundação Getúlio Vargas. 

Ela se inseriu no âmbito do Diagnóstico com o objetivo de 
quantificar e traçar um perfil demográfico e socioeconômico das 
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pessoas com deficiência no país, assim como identificar diferenças 
no padrão de inserção entre “pessoas com deficiência” e “pessoas 
sem deficiência” na população economicamente ativa, nos ocupa-
dos e nos desempregados.

Adicionalmente, foi finalidade da pesquisa quantificar e tra-
çar um perfil dos trabalhadores com deficiência do setor da indús-
tria da Construção Pesada no Brasil, além de identificar diferenças 
no padrão de inserção no mercado de trabalho formal entre traba-
lhadores com e sem deficiência no setor da Construção Pesada e 
nos demais setores de atividade econômica. 

 metodologia

A abordagem metodológica utilizou procedimentos estatísti-
cos provenientes das seguintes bases de dados:

 • O Censo Demográfico12 (disponibilizado pelo instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística – iBGE);

 • A Relação Anual de informações Sociais – RAiS13 (disponibi-
lizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego – MTE). 

A partir das informações do Censo Demográfico foram feitas 
as seguintes opções metodológicas:

12 O Censo Demográfico realiza o levantamento das informações por meio de pesquisas 
domiciliares realizadas a cada 10 anos. A partir da aplicação desses questionários, os re-
censeadores investigam temas relacionados aos domicílios e seus moradores. Sobre os 
domicílios é possível ter dados sobre iluminação, abastecimento de água, saneamento, 
existência de computador com acesso à internet, entre outros. Já os moradores, são ques-
tionados sobre sua escolaridade, trabalho e rendimento, idade, cor/raça, deficiência etc. 
13 A RAiS foi instituída pelo Decreto nº 76.900, de 23/12/75. É um relatório de informa-
ções socioeconômicas, de preenchimento obrigatório, solicitado anualmente pelo Minis-
tério do Trabalho e Emprego brasileiro aos empregadores. O escopo da RAiS é o controle 
da atividade trabalhista no País para a elaboração de estatísticas do trabalho formal e 
a disponibilização desses dados às entidades governamentais, tomadoras de decisões, e 
formuladoras de políticas públicas e estudiosos.
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 • Com a finalidade de aproximar-se de forma mais concreta da 
realidade da inserção laboral das pessoas com deficiência, 
considerou-se, nesse estudo, como população em idade pro-
dutiva, os indivíduos na faixa etária entre 14 e 59 anos;

 • Para definir a categorização de “com deficiência” e “sem de-
ficiência” no Censo Demográfico, o estudo considerou como 
pessoa com deficiência aquela com “grande” ou “total” difi-
culdade para enxergar, ouvir, andar ou subir escadas e pos-
suir deficiência mental/intelectual14. Já para definir as “sem 
deficiência”, consideraram-se tanto as pessoas que declara-
ram não possuir nenhum tipo de deficiência, quanto as que 
declararam possuir alguma limitação funcional – ou seja, 
baixo grau de dificuldade de enxergar, ouvir e/ou andar ou 
subir escadas.

Para as análises do emprego formal15 realizadas por meio 
da RAiS, optou-se por selecionar os trabalhadores provenientes de 
estabelecimentos com 100 ou mais empregados, visando estabe-
lecer maior proximidade com os termos existentes na Lei de Cotas  
Nº 8.213/1991 – que estabelece cotas de pessoas com deficiência 
para empresas com 100 ou mais funcionários16. 

Para a RAiS, como o principal intuito é entender as diferen-
ças entre o setor da Construção Pesada e os demais setores, no que 

14 Metodologia baseada em Garcia (2010).
15 No que se refere à discussão sobre bases de dados para analisar o emprego formal, cabe 
mencionar a existência do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) que 
analisa a movimentação dos trabalhadores com carteira assinada em todo o país. Neste 
estudo optamos em utilizar apenas a RAiS, pelo fato de tratar do estoque dos trabalha-
dores, em contraponto à movimentação proporcionada pelos dados do Caged.
16 O Art. 93 da Lei de Cotas Nº 8.213/1991 menciona que a empresa com 100 ou mais 
funcionários está obrigada a preencher de 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários re-
abilitados, ou pessoas com deficiência, na seguinte proporção: até 200 funcionários (2%), 
de 201 a 500 funcionários (3%), de 501 a 1000 funcionários (4%) e de 1001 em diante 
funcionários (5%).
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se refere à presença de trabalhadores com deficiência, utilizou-se 
a Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE 2.0)17  
elaborada pelo iBGE; para a definição da Construção Pesada sele-
cionou-se a Divisão 42, referente às obras de infraestrutura. 

A CNAE é o instrumento de padronização nacional dos có-
digos de atividade econômica e dos critérios de enquadramento 
utilizados pelos diversos órgãos da Administração Tributária do 
Brasil. Essa classificação aplica-se a empresas privadas ou públicas, 
estabelecimentos agrícolas, organismos públicos e privados, insti-
tuições sem fins lucrativos e agentes autônomos (pessoa física).

A classificação CNAE faz parte do questionário da RAiS, por 
isso foi possível selecionar na base de dados a divisão relacionada à 
indústria da Construção Pesada. Essa divisão compreende as obras 
de infraestrutura (autoestradas, vias urbanas, pontes, túneis, fer-
rovias, metrôs, pistas de aeroportos, portos e projetos de abasteci-
mento de água, sistemas de irrigação, sistemas de esgoto, instalações 
industriais, redes de transporte por dutos (gasodutos, minerodutos, 
oleodutos) e linhas de eletricidade, instalações esportivas, etc.), as 
reformas, manutenções correntes, complementações e alterações de 
obras de infraestrutura e a construção de estruturas pré-fabricadas 
in loco para fins diversos, de natureza permanente ou temporária, 
exceto edifícios18.

Para esta análise, portanto, estarão dispostas em um conjun-
to de tabelas, as informações do setor da Construção Pesada (divi-

17 A CNAE é o instrumento de padronização nacional dos códigos de atividade econômi-
ca e dos critérios de enquadramento utilizados pelos diversos órgãos da Administração 
Tributária do Brasil. Essa classificação aplica-se a empresas privadas ou públicas, esta-
belecimentos agrícolas, organismos públicos e privados, instituições sem fins lucrativos e 
agentes autônomos (pessoa física)
18 Metodologia semelhante também foi abordada por DiEESE (2013).
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são 42 da CNAE 2.0) em relação aos demais setores (todas as divi-
sões, exceto a divisão 42).

 Perfil demográfico e socioeconômico das pessoas  
 com deficiência no brasil

De acordo com o Censo Demográfico de 2010, o Brasil pos-
suía 190,7 milhões de habitantes. Desse contingente, 12,7 milhões 
eram pessoas com deficiência que declararam possuir grau de di-
ficuldade “grande” ou “total” para enxergar, ouvir, caminhar ou su-
bir degraus e possuir deficiência mental/intelectual (equivalente a 
6,7% da população). Além disso, se observou um contingente de 
32,8 milhões de pessoas com limitação funcional, que declararam 
ter apenas “alguma” dificuldade de enxergar, ouvir e/ou andar ou 
subir escadas (equivalente a 17,2% da população).

Gráfico 1 
População segundo 
a existência de 
deficiência (em %). 
Brasil, 2010

Fonte: iBGE/Censo 
Demográfico. Elabora-
ção própria.
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 População em idade produtiva

O foco principal da pesquisa foi a faixa etária produtiva da po-
pulação, englobada aqui pelas pessoas entre 14 e 59 anos de idade19. 
Ao considerar esse recorte etário, nota-se que o Brasil possuía 7,1  
milhões de pessoas com deficiência em idade produtiva em 2010 
– correspondente a 5,5% da população brasileira posicionada nes-
ta faixa etária. Entre esse contingente de pessoas se observou a  
distribuição dos seguintes tipos de deficiência: visual (46%),  
motora (21,3%), mental (21,1%) e auditiva (11,6%).

 População economicamente ativa

Em 2010, as Pessoas Economicamente Ativas (PEA)20 
com deficiência eram 3,6 milhões, distribuídas entre ocupadas  

19 Considerou-se 14 anos como idade inicial do estudo devido à Lei de Aprendizagem Pro-
fissional prevista na CLT, na Lei nº. 10.097/2000 (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
LEiS/L10097.htme) regulamentada pelo Decreto nº. 5.598/2005 (https://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5598.htm), que estabelece que todas as 
empresas de médio e grande porte estão obrigadas a contratar, como aprendizes, adoles-
centes e jovens entre 14 e 24 anos e pessoas com deficiência sem limite máximo de idade.
20 Considera-se PEA a parcela da PiA que se encontrava ocupada ou desocupada no mo-
mento da pesquisa.

Gráfico 2  
População de 14 a 
59 anos, segundo o 
tipo de deficiência*. 
Brasil, 2010
(*) Um indivíduo 
pode ter uma ou 
mais deficiências.

Fonte: iBGE/Censo 
Demográfico. Elabora-
ção própria.
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(3,3 milhões) e desempregadas (307 mil). A Taxa de Participação, 
medida pela relação entre a PiA21 e a PEA, nos permite verificar a 
proporção de pessoas em idade produtiva que está ocupada ou pro-
curando emprego. 

O setor da Construção Pesada possuía 1,1 mil estabeleci-
mentos com 100 ou mais empregados em 2007. Em 2010, foco de 
nossa análise, esse número subiu para 1.461 estabelecimentos. Por 
fim, em 2013, existiam 1,6 mil estabelecimentos.

A baixa taxa de participação aponta a existência de um contin-
gente significativo de inativos entre as pessoas com deficiência. Se-
gundo Garcia (2013), estas pessoas adotam diferentes estratégias de 
sobrevivência, tais como o recebimento de benefícios assistenciais, 
aposentadorias por invalidez e/ou suporte financeiro familiar.

21 População em idade Ativa (PiA) é uma classificação etária que compreende o conjunto 
de todas as pessoas aptas a exercer uma atividade econômica. Neste estudo optou-se pelo 
grupo etário de 14 a 59 anos.

Gráfico 3   
Evolução do número 
de estabelecimentos  
da Construção  
Pesada com 100 ou 
mais empregados. 
Brasil, 2007-2013.

Fonte: Ministério do 
Trabalho e Emprego/
RAiS, 2007-2013. 
Elaboração própria.
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Tabela 1 – Principais indicadores do mercado de trabalho da população de 14 a 59 
anos, segundo a deficiência. Brasil, 2010

Condição de atividade Sem
Deficiência

Com
Deficiência Total

PiA (14-29anos) 120.662.849 7.066.367 127.729.216
Economicamente ativas 83.679.918 3.582.472 87.262.390
Ocupadas 77.061.921 3.275.599 80.337.519
Desocupadas 6.617.998 306.873 6.924.871
Não Economicamente ativas 36.982.931 3.483.895 40.466.826
Taxa de Participação 
(PEA/PiA) % 69,4 50,7 68,3

Taxa de Ocupação 
(Ocupados/PEA) % 92,1 91,4 92,1

Taxa de Desemprego 
(Desocupados/PEA) % 7,9 8,6 7,9

Fonte: iBGE/Censo Demográfico. Elaboração própria.

 desempregados

A Taxa de Desemprego das pessoas com deficiência em 
idade produtiva se mostrou superior à das pessoas sem deficiên-
cia – 8,6% e 7,9% da PEA, respectivamente. Em 2010, as pessoas 
com deficiência que estavam procurando emprego correspondiam 
a 307 mil indivíduos e as pessoas sem deficiência equivaliam a  
6,6 milhões de indivíduos. Essa informação adquire relevância, pois 
esse contingente dialoga com as possibilidades de cumprimento da 
Lei de Cotas, evidenciando potencial de absorção pelas empresas 
que buscam mão de obra nesse grupo específico. 

As pessoas com deficiência que procuravam emprego, pos-
suíam escolaridade mais baixa do que as que não tinham deficiên-
cia. Os desempregados com deficiência com escolaridade acima do 
ensino médio completo representavam 26,2% do total de pessoas 
com deficiência, enquanto entre os desempregados sem deficiência 
esse percentual era 40,2% do total.
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 ocupados

Em 2010, a participação dos empregados com carteira de 
trabalho assinada era predominante entre os ocupados dos dois 
grupos analisados. Entre os trabalhadores sem deficiência essa 
participação era mais elevada (47,7% dos ocupados sem deficiên-
cia) se comparada aos trabalhadores com deficiência (37,2% dos 
ocupados com deficiência).

Ao comparar os dois grupos, as pessoas com deficiên-
cia possuem maior participação entre empregados sem carteira 
(23,5%), conta própria (24,8%), não remunerados (2,1%) e tra-
balhadores na produção para o próprio consumo (6,4%). Ou seja, 
estão numa posição de maior vulnerabilidade – outro ponto a ser 
destacado e considerado em estudos posteriores e na formulação 
de políticas públicas.

Tabela 2 – Distribuição dos ocupados de 14 a 59 anos, segundo a deficiência e 
posição na ocupação. Brasil, 2010.

Posição na ocupação Sem
Deficiência

Com
Deficiência

Empregados com carteira de trabalho assinada 47,7 37,2
Militares e funcionários públicos estatutários 5,5 4,9
Empregados sem carteira de trabalho assinada 20,2 23,5
Conta própria 20,2 24,8
Empregadores 1,9 1,2
Não remunerados 1,3 2,1
Trabalhadores na produção para o próprio consumo 3,0 6,4
Total 100,0 100,0

Fonte: iBGE/Censo Demográfico. Elaboração própria.

O comportamento da renda média das pessoas ocupadas 
no trabalho principal acusou desigualdades salariais. Em 2010, a 
renda média do trabalho principal dos ocupados com deficiência 
era 28,2% inferior se comparada à dos ocupados sem deficiência.  



A Inclusão de trabalhadores com deficiência na construção Pesada 79

Em sua ocupação, as pessoas sem deficiência ganhavam  
R$ 1.211,00, enquanto as pessoas com deficiência ganhavam  
R$ 860,00 de remuneração média mensal.

 Perfil dos trabalhadores com deficiência do setor da  
 indústria da construção Pesada no brasil

A pesquisa também se propôs a mensurar a inserção da pes-
soa com deficiência no emprego formal em 2010. De acordo com os 
dados da RAiS, os resultados quantitativos obtidos foram:

 • Existiam 297,2 mil trabalhadores com deficiência de 14 a 59 
anos – representando 0,7% do total de trabalhadores for-
mais nessa faixa específica;

 • Existiam 229,4 mil trabalhadores formais com deficiência 
entre 14 e 59 anos que estavam trabalhando em estabele-
cimentos com 100 ou mais empregados – correspondente a 
1% do total de trabalhadores dessa faixa etária e tamanho 
do estabelecimento22;

 • O setor da indústria da Construção Pesada possuía 5,4 mil 
trabalhadores formais de 14 a 59 anos em estabelecimentos 
com 100 ou mais empregados – equivalente a 0,9% do total 
de trabalhadores com as características citadas.

 evolução dos estabelecimentos e dos trabalhadores do  
 setor da construção Pesada

O setor da Construção Pesada possuía 1,1 mil estabelecimen-
tos com 100 ou mais empregados em 2007. Em 2010, foco de nossa 

22 isso indica que cerca de 68 mil trabalhadores com deficiência estavam trabalhando em 
estabelecimentos com menos de 100 trabalhadores, sendo contratados sem a obrigato-
riedade da Lei de Cotas.
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análise, esse número passou para 1.461 estabelecimentos. Por fim, 
em 2013, existiam 1,6 mil estabelecimentos.

A quantidade de trabalhadores com deficiência de 14 a 59 
anos em estabelecimentos com 100 ou mais empregados era de 3,2 
mil em 2007, na área da Construção Pesada. Em 2010, esse contin-
gente obteve seu pico, com 5,4 mil trabalhadores e em 2013 caiu 
para 5 mil trabalhadores. A partir de 2012, percebe-se uma recupe-
ração, mas sem atingir o pico constatado em 2010.

Gráfico 4  
Evolução do nº de 
estabelecimentos da 
Construção Pesada 
com 100 ou mais 
empregados. Brasil, 
2007-2013.

Fonte: Ministério do 
Trabalho e Emprego/
RAiS, 2007-2013. 
Elaboração própria.

Gráfico 5  
Evolução do nº 
de trabalhadores 
com deficiência, de 
14 a 59 anos, em 
estabelecimentos 
com 100 ou mais 
empregados. 
Construção Pesada. 
Brasil, 2007-2013.

Fonte: Ministério do 
Trabalho e Emprego/
RAiS, 2007-2013. 
Elaboração própria.
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A taxa de participação das pessoas com deficiência é menor, 
porque existem muitos inativos entre elas que não entram na PEA. 
Lembrando que a taxa de participação é medida pela relação entre 
a PiA e a PEA para verificar a proporção de pessoas em idade pro-
dutiva que estão ocupadas ou procurando emprego.

 segmentos da construção Pesada

No setor da Construção Pesada existem nove segmentos de 
atividade econômica. Em relação à contratação de pessoas com de-
ficiência, destacam-se o segmento de “obras para geração e distri-
buição de energia elétrica e para telecomunicações” e o segmento 
de “construção de rodovias e ferrovias” – esses dois constituem 
quase 70% do total dos postos de trabalho de pessoas com deficiên-
cia do setor da Construção Pesada, o que aponta para um potencial 
de expansão das contratações e cumprimento da Lei de Cotas nos 
demais segmentos desse setor econômico.

O restante dos trabalhadores com deficiência do setor dis-
tribuía-se pelos segmentos de Construção de obras de arte espe-
ciais (9,5%), Montagem de instalações industriais e de estruturas 
metálicas (9,2%), Obras de engenharia civil não especificadas ante-
riormente (8,5%), Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas 
(2,2%), Construção de redes de abastecimento de água, coleta de 
esgoto e construções correlatas (1,3%), Obras portuárias, maríti-
mas e fluviais (0,2%) e Construção de redes de transportes por du-
tos, exceto para água e esgoto (0%).
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Tabela 3 – Trabalhadores com deficiência, de 14 a 59 anos, em estabelecimentos 
com 100 ou mais empregados, por segmentos da indústria da Construção Pesada. 
Brasil, 2010.

Segmento da construção pesada Sem Deficiência Com Deficiência

Obras para geração e distribuição de energia  
elétrica e para telecomunicações 22,0 50,8

Construção de rodovias e ferrovias 23,3 18,3

Construção de obras de arte especiais 14,1 9,5

Montagem de instalações industriais e de  
estruturas metálicas 15,7 9,2

Obras de engenharia civil não especificadas 
anteriormente 17,0 8,5

Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas 4,2 2,2

Construção de redes de abastecimento  de água,  
coleta de esgoto e contruções correlatas 2,8 1,3

Obras portuárias, marítimas e fluviais 0,3 0,2

Construção de redes de transportes por dutos,  
esceto para água e esgoto 0,5 0,0

Total 100,0 100,0

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego/RAiS, 2010. Elaboração própria.

 Padrão de inserção por tipo de deficiência

Ao comparar os dois grupos setoriais – “Construção Pesada” 
e “demais setores” – a principal concordância observada no padrão 
de inserção laboral está na participação mais elevada de trabalha-
dores com deficiência física no setor da Construção Pesada – equi-
valente a 71,6%. Nos demais setores de atividade econômica, os 
trabalhadores com deficiência física representavam 53,9% do total, 
ou seja, também são maioria, embora em proporção menor.

Em consequência disso, todos os outros tipos de deficiências 
(auditiva, visual, intelectual/mental e reabilitado23) apresentavam 

23 A pessoa reabilitada não necessariamente possui uma deficiência.
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patamares mais baixos de participação na Construção Pesada, em 
comparação com os demais setores. Vale mencionar que os dados do 
Censo Demográfico 2010 apontavam uma maior presença da defi-
ciência visual (46,7%) na população de 14 a 59 anos, o que indica 
uma diferença entre o número de pessoas com deficiência e sua in-
serção no mercado de trabalho da Construção Pesada, segundo o tipo 
de deficiência.

Ao cruzar o tipo de deficiência e os segmentos da Construção 
Pesada, destacam-se os seguintes pontos24: 

 • Os trabalhadores com deficiência física predominam no seg-
mento de obras para geração e distribuição de energia elétri-
ca e para telecomunicações (89,6% do total de pessoas com 
deficiência desse segmento)

 • As pessoas com deficiência auditiva estavam majoritaria-
mente em obras portuárias, marítimas e fluviais (60%)

 • Os reabilitados pelo iNSS predominavam no segmento de 
construção de redes de transportes por dutos, exceto para 
água e esgoto (50%).

24 Ministério do Trabalho e Emprego/RAiS, 2010.

Gráfico 6  
Trabalhadores formais 
com deficiência, de 
14 a 59 anos, em 
estabelecimentos com 
100 ou mais empregados 
do setor da Construção 
Pesada e demais, 
segundo o tipo de 
deficiência. Brasil, 2010.

Fonte: Ministério do Traba-
lho e Emprego/RAiS, 2010. 
Elaboração própria.
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 Perfil: distribuição por sexo; faixa etária e nível de  
 escolaridade

No âmbito do emprego na Construção Pesada, ao comparar os 
grupos “Pessoas com deficiência” e “Pessoas sem deficiência”, nota-se 
que, apesar de baixa, a participação de mulheres com deficiência 
era mais elevada do que no grupo de mulheres sem deficiência, em-
bora representassem 23% do total.

Na Construção Pesada, os trabalhadores com deficiência 
se concentravam nas faixas etárias mais maduras (76% tinham 
entre 30 a 59 anos), em contraste com os trabalhadores sem defi-
ciência (62,4%). Outro aspecto relevante a ser considerado é que 
esse fenômeno se mantém na comparação com os demais setores 
econômicos25.

No setor da Construção Pesada, os trabalhadores com de-
ficiência possuíam escolaridade mais elevada, se comparada aos 
sem deficiência: a faixa escolar entre o ensino médio completo e 
superior completo equivalia a 57,9%, enquanto que para os traba-
lhadores sem deficiência essa participação era de 40,3%. A mesma 
constatação foi observada na comparação entre trabalhadores com 
deficiência na Construção Pesada e trabalhadores com deficiência 
atuantes em outros setores econômicos.

Essa constatação permite repensar o “mito” da baixa escola-
ridade de pessoas com deficiência.

 Aprendizagem

A Aprendizagem, estabelecida pela Lei nº. 10.097/200026, 
regulamentada pelo Decreto nº. 5.598/200527, pode ser um  

25 Os motivos de haver percentuais mais elevados de pessoas com deficiência em 
faixas mais maduras necessitam ser aprofundados em próximos estudos.
26 https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEiS/L10097.htm. Acesso em 05/08/2017.
27 https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5598.htm. 
Acesso em 05/08/2017
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importante instrumento de qualificação do segmento de pessoas 
com deficiência, pois sequer há limite de idade para ingressar como 
aprendiz (art. 2º, parágrafo único, do Decreto nº 5.598/05).

Em 2010, o setor da Construção Pesada empregava 2,5 mil 
aprendizes, sendo que 43 destes eram aprendizes com deficiên-
cia (correspondente a 1,7% do total de aprendizes da Construção 
Pesada)28. 

 tempo de permanência no emprego

Ao analisar o tempo de permanência no emprego no setor 
da Construção Pesada, constatou-se que as pessoas com deficiência 
permaneciam mais tempo no emprego, se comparadas às que não 
têm deficiência.

As pessoas com deficiência tinham maior participação nas 
faixas de 2 a 9 anos de permanência (34,4%) e acima de 10 anos 
(21,3%) – ou seja, possuíam mais tempo de casa em comparação 
com trabalhadores sem deficiência. Entre os trabalhadores sem de-
ficiência, a participação nessas faixas era menor: as faixas de per-
manência no emprego de 2 a 9 anos e acima de 10 anos representa-
vam 17,5% e 2,1%, respectivamente. 

 remuneração

Segundo os dados da RAiS, o setor da Construção Pesada 
pagava aos seus trabalhadores salários em patamares inferiores 
aos demais setores econômicos, para trabalhadores com e sem 
deficiência. 

28 Ministério do Trabalho e Emprego/RAiS, 2010.
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Os trabalhadores com deficiência do setor da Construção Pe-
sada possuíam salários 24,3% inferiores em relação aos trabalha-
dores sem deficiência.

Os trabalhadores com deficiência intelectual/mental e os 
reabilitados apresentavam rendimento bem abaixo da média dos 
trabalhadores com deficiência do setor.

Já os trabalhadores com deficiência física, auditiva, visual e 
múltipla possuíam rendimentos acima da média dos trabalhadores 
com deficiência do setor.

Tabela 4 – Renda média mensal dos trabalhadores entre 14 e 59 anos em 
estabelecimentos com 100 ou mais empregados, por tipo de deficiência. Brasil, em 
R$ de mar/2015.

Renda média mensal Contrução pesada Outros setores

Sem deficiência R$ 2.921,97 R$ 3.130,30

Com deficiência R$ 2.211,40 R$ 2.459,71

Física R$ 2.287,58 R$ 2.516,97

Auditiva R$ 2.250,36 R$ 2.629,69

Visual R$ 2.363,14 R$ 2.537,43

Intelectual (mental) R$ 947,15 R$ 1.130,88

Múltipla R$ 2.741,76 R$ 1.926,16

Reabilitado R$ 1.880,54 R$ 2.852,54

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego/RAiS, 2010. Elaboração própria.
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Produto	3	–	Análise	
de postos de trabalho

 A dúvida que foi a “responsável” por esse Produto

Os participantes do GT de inclusão tinham muitas dúvidas sobre 
a possibilidade de cumprir as cotas – da mesma forma como 

acontece em empresas de outros setores econômicos e na socieda-
de em geral. Em geral, a maioria das perguntas surge no início do 
processo de inclusão: à medida que este avança, dúvidas e questio-
namentos se dissipam, pois esse fato deixa de ser novo e as pessoas 
vão encontrando respostas.

Um grande ponto de interrogação trazido nas reuniões do 
GT de inclusão era: Quais são as funções que as pessoas com deficiên-
cia podem desempenhar?

Essa pergunta faz sentido: o senso comum sabe que locais 
onde há obras da Construção Pesada têm nível de potencial peri-
culosidade, estão expostos a variações climáticas e caracterizam-se 
por atividades dinâmicas, intensa movimentação de máquinas e de 
equipamentos de grande porte. Como ter pessoas com deficiência 
trabalhando nessas condições?
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Considerando estas características, as contratações de tra-
balhadores com deficiência tendem a se concentrar em atividades 
administrativas, desempenhadas em escritórios.

Mas... a Construção Pesada, regra geral, tem proporcional-
mente menor número de funcionários desempenhando funções 
administrativas, de nível técnico, gerencial ou superior, quer no 
corporativo quer nos canteiros de obras; a grande maioria de seus 
trabalhadores está alocada nas obras – daí a dificuldade de preen-
cher a cota.

 buscando respostas

Para atender esta demanda, propusemos a elaboração de 
análise descritiva de até 80 (oitenta) postos de trabalho, total a 
ser dividido entre as 13 empresas participantes do GT de inclusão.

Porém, à medida que a equipe ia conhecendo melhor as ca-
racterísticas da Construção Pesada e as reuniões técnicas traziam 
mais informações, concluímos que a análise precisaria abranger 
um número maior de postos, para dar conta da multiplicidade de 
funções dentro de cada empresa e também entre elas.

Mais uma vez, decidimos ampliar o escopo inicial de nosso 
trabalho. isso significou contemplar 208 funções, sendo 16 fun-
ções por empresa, em vez das 80 pensadas inicialmente. Os pos-
tos de trabalho que a equipe do Amankay analisou, de março a ju-
nho de 2015, foram selecionados pelas próprias empresas, assim 
como as obras.

Seguimos a mesma sistemática adotada para os demais 
produtos do Diagnóstico: o instrumento de pesquisa foi discutido 
nas reuniões técnicas do GT de inclusão, envolvendo todos os in-
teressados.
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 diversidade

O Produto 3 tem como eixo a diversidade, pois ela está pre-
sente na área da Construção Pesada:

 • Diversidade das áreas ocupacionais escolhidas
 O Amankay sugeriu que as empresas indicassem funções nas 

áreas de tecnologia da informação, administrativas, técnicas, 
operacionais, produção, manutenção e outras, que conside-
rassem possíveis de serem executas por trabalhadores com 
vários tipos de deficiência.

 • Diversidade das tarefas executadas
 Mesmo que a função tenha o mesmo nome (como Ajudante 

Geral), as atividades desempenhadas são diferentes, depen-
dendo do tipo de obra e da etapa do trabalho.

 • Diversidade da natureza das obras
 As obras que foram visitadas – e que foram escolhidas livre-

mente pelas empresas – refletem a diversidade do setor da 
Construção Pesada: edificação vertical, monotrilho, ferrovia 
(etapas inicial e final), oleoduto, sinalização de estradas, pa-
vimentação (etapa inicial), usina hidrelétrica, obras de arte 
(túnel e viaduto), terraplenagem e dutos.

 • Diversidade da etapa da obra
 O objetivo principal deste Produto era a elaboração de aná-

lise descritiva de 208 postos de trabalho, visando fornecer 
diretrizes para os processos de atração, recrutamento, sele-
ção, integração, treinamento, qualificação, promoção e ges-
tão de profissionais com deficiência. As equipes de Recursos 
Humanos e também Saúde Ocupacional, Saúde e Segurança 
do Trabalho participaram, contribuindo para a incorporação 
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dos conceitos de acessibilidade e funcionalidade29 no seu 
trabalho cotidiano.

 diferenciais do Produto 3

Adotamos procedimentos inovadores para analisar os pos-
tos de trabalho que foram designados pelas empresas:

 • Em vez de tomar as descrições dos Manuais de Cargos e 
Funções como base, visitamos as obras e perguntamos dire-
tamente aos trabalhadores o que fazem, principais equipa-
mentos utilizados e outros itens30;

 • Pontos de partida: aceitar a possibilidade do exercício 
da função (“o inventário do sim”), conjugada com o olhar 
da acessibilidade (arquitetônica, comunicacional, instru-
mental) e da funcionalidade (considerando a capacidade 
física e as condições de uso do corpo, indo além da condi-
ção e do tipo de deficiência).

Tradicionalmente, quando profissionais de Recursos Hu-
manos contratavam trabalhadores com deficiência, baseavam-se 
em materiais que estabeleciam as funções adequadas para cada 
tipo de deficiência.

Algumas vezes, as funções eram distribuídas de acordo 
com as cores do semáforo: o verde sinalizava as que poderiam ser 
executadas por tipo de deficiência; o amarelo emitia um sinal de 

29 O conceito de funcionalidade aqui utilizado: 
– Considera a interação entre a pessoa e o seu meio ambiente físico e social;
– Considera as características de cada pessoa (flexibilidade, capacidade de adaptação e 
outras). Em decorrência, a incapacidade não é mais entendida como um atributo da pes-
soa, mas como consequência de um conjunto complexo de situações, das quais um núme-
ro razoável é criado pelo contexto social. 
30 Ver Anexo 4 – Produto 3 – Formulário de visita técnica
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alerta para o profissional encarregado de Recrutamento e Seleção 
e o vermelho indicava aquelas consideradas impossíveis de serem 
executadas.

Os conceitos que adotamos para este Produto foram os mes-
mos adotados para todo o Diagnóstico: Inclusão, Funcionalidade 
e Acessibilidade; em outras palavras, nosso ponto de partida dis-
tanciou-se dos modelos citados acima, por considerá-los em desa-
cordo com o ordenamento jurídico brasileiro e com as referências 
internacionais.

Os outros referenciais que adotamos foram o Decreto 
5296/200431, que amplia os tipos de deficiência que podem ser 
considerados e o Decreto lei 3048, Anexo iii, Quadros 5 e 732. 

Os critérios de acessibilidade arquitetônica basearam-se na 
NBR 9050, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT33.

A adoção destes referenciais indica que as ocupações foram 
pesquisadas considerando a possibilidade de serem desempenha-
das também por pessoas com deficiência.

 o instrumento de pesquisa

O instrumento de levantamento de dados é abrangente: o 
primeiro item é a caracterização da obra, quanto à localização geo-
gráfica e natureza da obra.

Em seguida, descreve as condições de acessibilidade, que re-
fletem o estágio da obra no momento da visita da Equipe Técnica 
do Amankay.

31 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5296.htm. 
Acesso em 10/03/2017.
32 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3048.htm. Acesso em 10/03/2017.
33 http://www.ufpb.br/cia/contents/manuaiS.Abnt-nbr9050-edicao-2015.pdf. Acesso 
em 10/03/2017
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Atenção: este instrumento de pesquisa não deve ser en-
tendido como um Relatório de Acessibilidade, do ponto 
de vista arquitetônico: aqui, a acessibilidade foi conside-
rada a partir da viabilidade da contratação de trabalha-
dores com deficiência.

Quanto ao levantamento das atividades: as respostas tam-
bém refletem o momento da entrevista. A indústria da Construção 
Pesada é dinâmica: o mesmo profissional executa atividades di-
ferentes e em ambientes igualmente diferentes, de acordo com a 
fase da obra.

 realização das entrevistas

 • Durante a entrevista, o profissional da equipe Amankay per-
guntava se era possível que um trabalhador com deficiência 
desempenhasse a mesma função. Essa pergunta trazia res-
postas muito ricas, estimulando reflexões a partir de outros 
pontos de vista – mais uma vez, além da descrição do Manual 
de Cargos e Salários. Vários lembravam que, em empregos 
anteriores, havia trabalhadores com deficiência ocupando 
esta vaga; alguns sugeriam novas possibilidades de desem-
penho, caso fosse feita uma pequena adaptação; 

 • Foram observadas as condições de acessibilidade do local, 
desde a chegada à empresa: meio de transporte disponível, 
portaria, acesso aos locais de uso comum, além do posto de 
trabalho propriamente dito;

 • Ao final da descrição de cada posto de trabalho, foram elenca-
das possibilidades de desempenho por pessoas com vários ti-
pos de deficiência – desde que consideradas as condições indi-
viduais de funcionalidade, a disponibilização de equipamentos  
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e recursos de acessibilidade necessários. Aqui, a palavra-chave 
é “possibilidade” e não “determinismo” ou “impossibilidade”;

 • As entrevistas eram acompanhadas por um ou mais profis-
sionais da empresa: RH, Saúde, Segurança, Ergonomia, do 
corporativo e/ou da obra, possibilitando a eles um contato di-
reto com a realidade do canteiro de obras – para alguns, esse 
foi o primeiro contato; a possibilidade de exercitar o olhar,  
aplicando os conceitos utilizados; estratégias para conversar 
com trabalhadores com deficiência, com naturalidade, sem 
“fazer de conta” que não têm uma condição de deficiência.

As entrevistas foram realizadas em mão dupla: os profis-
sionais do corporativo ou da obra também acrescentaram infor-
mações, enriquecendo a compreensão das atividades dos postos 
de trabalho e ampliando as possibilidades de execução. Elas pro-
porcionaram aprendizado e troca de informações e conhecimen-
tos para todos os envolvidos.

Essa discussão foi muito esclarecedora para todos: o pro-
fissional entrevistado teve a oportunidade de dar sua opinião; os 

Figura 4  
Vale do Rio Novo 
Engenharia e 
Construção LTDA.  
Consultora do 
Amankay, Luiza De 
Paula, entrevista 
trabalhadores.  
Rodovia SP 294, 
trevo de Santa 
Mercedes – 30 km  
de Dracena, SP.
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profissionais que acompanharam a visita passaram a olhar aquela  
função adotando pontos de vista mais flexíveis e considerando a 
possibilidade de contratar um trabalhador com deficiência para 
este posto, caso surgisse a oportunidade. 

Esse exercício amplia potencialmente o leque de posições 
que podem ser ocupadas por pessoas com deficiência, contribuindo 
para o cumprimento da Lei de Cotas. Estes três itens – possibilida-
de, acessibilidade e funcionalidade – corroboraram as conclusões 
contidas no livro “Construindo a Inclusão da Pessoa com Deficiência 
no Trabalho”, do Dr. José Carlos do Carmo (2011). 

Esperamos que estes aprendizados se reflitam no ambiente 
corporativo, nas etapas de recrutamento e seleção, no exame ad-
missional e no acompanhamento periódico, na política de seguran-
ça, nas diretrizes de ergonomia.

Figura 5  
Constroeste Construtora 
e Participação LTDA. 
Líder, à esquerda, passa 
orientações ao servente 
de obras no canteiro 
da empresa. Essa alça 
de acesso faz parte 
do Complexo Viário 
Antônio Lopes da Silva, 
no Município de São 
José do Rio Preto, SP.
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Ao final de um dos processos seletivos, quando umas das candidatas soube 
que tinha passado na seleção, disse: “Esse emprego vai mudar minha vida e mos-
trar para meus filhos que sou capaz.”

TIISA Infraestrutura e Investimentos S.A.

 devolutiva

Ao final do trabalho, cada empresa participante recebeu um 
Relatório, em formato impresso e digital, os seus respectivos dados 
(texto, fotos e vídeos gravados com celular), para garantir a confi-
dencialidade dos dados34; as observações gerais foram publicadas 
no site do SiNiCESP e discutidas em reunião do GT de inclusão.

 relações entre a cultura institucional e a análise de  
 postos de trabalho

As conclusões do Produto 3 (Análise de postos de traba-
lho) nos remeteram às constatações feitas no Produto 1 (Cultura  
institucional):

 • É possível ter trabalhadores com deficiência nas obras, algu-
mas vezes desempenhando funções que, à primeira vista e 
sem conhecer a realidade, diríamos não ser possível. 

34 Os trabalhadores assinaram Termo de Autorização para uso de imagem.
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As visitas técnicas às obras mostraram que havia pessoas 
com deficiência trabalhando. Ou seja, há uma discrepância entre a 
visão que enfatiza a impossibilidade, o “não pode” e a realidade ob-
servada nas obras. 

Figura 6  
Sinalisa Segurança 
Viária LTDA. 
Encarregado de obra 
trabalha no terceiro 
turno na Rodovia 
Bandeirantes, Região 
Metropolitana de São 
Paulo. Profissional 
com deficiência física: 
amputação parcial de 
membro superior.
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A inclusão de pessoas com deficiência foi um desafio para nossa empresa, em 
atendimento à necessidade do cumprimento da Lei de Cotas.

Na primeira contratação houve resistência, devido ao receio da pessoa não 
compreender perfeitamente as tarefas a serem desempenhadas. Passados três 
meses, temos a clara visão de que valeu a pena, pois ele é um funcionário pro-
dutivo, alegre, disposto e também podemos perceber que a convivência com as 
pessoas com deficiência influenciou positivamente a equipe.

Os perfis dos funcionários com deficiência contratados nesta empresa são: 
sexo masculino, a maioria já concluiu o ensino médio ou ainda está cursando. 
Estão concentrados nas áreas administrativas.

A contratação de funcionários com deficiência trouxe a todos desta empresa 
a oportunidade de conviver com estas pessoas, desmascarando e eliminando 
os preconceitos preexistentes e também trouxe ao conhecimento de todos que 
a empresa pode cumprir o seu papel social, sem deixar de abrir mão da lucra-
tividade.

Consórcio CST Linha 13 – Jade Lote 02 e  
Consórcio CST Linha 13 Jade Lote 04

É possível aumentar o número de contratações de pessoas 
com deficiência no corporativo para desempenhar funções adminis-
trativas, técnicas ou de nível superior. Uma das constatações do Pro-
duto 2 – Perfil estatístico das pessoas com deficiência refere-se  

Figura 7  
Consórcio CST 
Linha 13 Jade Lote 
02 e Consórcio CST 
Linha 13 Jade Lote 
04. Estagiários com 
deficiência intelectual 
(APAE). 
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ao nível de escolaridade no setor da Construção Pesada: a faixa es-
colar entre o ensino médio completo e superior completo dos tra-
balhadores sem deficiência equivalia a 57,9%, enquanto que para 
os trabalhadores sem deficiência essa participação era de 40,3%;

 • A dificuldade aqui parece ser a barreira atitudinal, pois as 
sedes, em geral, localizam-se em prédios com grau razoável 
ou ótimo de acessibilidade arquitetônica. Ou seja: ainda per-
sistem os antigos estereótipos que associam “deficiência” à 
“ineficiência”, de forma equivocada, pois o oposto de “inefi-
ciente” é “incompetente”;

 • Outros estereótipos que dificultam a contratação para posi-
ções mais qualificadas são as alegações: “Não tem grau de 
escolaridade” e “Não tem formação profissional”. 

Essas alegações são parcialmente verdadeiras: realmente, 
muitas pessoas com deficiência não tiveram acesso à educação por 
diversas razões. Mas este cenário está mudando, principalmente a 
partir de 2008, quando aumentou o número de matrículas de crian-
ças com deficiência no ensino regular, no Brasil. Desde então, as es-
tatísticas do MEC – Ministério da Educação, mostram uma curva 
contínua ascendente, como também os dados do Censo iBGE 2010, 
acima citados.

Quanto à formação profissional, o cenário também está mu-
dando, e para melhor: o Sistema S (SENAi, SESi, SENAC e SESC) há vá-
rios anos já se prepara para receber alunos com todos os tipos de de-
ficiência nos seus cursos, adaptando escolas, oficinas e laboratórios, 
desenvolvendo metodologias e adequando currículos e avaliações.  
O mesmo acontece nas Unidades da Rede Federal de Educação Pro-
fissional e Tecnológica e na rede das FATEC – Faculdades de Tecno-
logia do Estado de São Paulo, para citar apenas alguns exemplos.

As informações sobre estas iniciativas ainda são pouco conhe-
cidas. E, como muitas empresas as desconhecem, acabam oferecendo,  
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em geral, apenas posições iniciais e não preveem um plano de  
carreira.

Temos aqui um desencontro entre oferta e demanda, per-
meado pela falta de informações, fator que pode ser sanado ou, 
pelo menos, mitigado. Foi essa uma das intenções do presente 
Diagnóstico.

 recomendações

 • Discutir o Diagnóstico com as Equipes de Recursos Huma-
nos, Saúde e Segurança do Trabalho e, principalmente, com 
os profissionais responsáveis pelos processos seletivos nas 
obras (encarregados, mestres, agentes de comunicação e 
administrativos da obra), como orientação para as etapas de 
Recrutamento e Seleção, no sentido de ampliar as oportuni-
dades de vagas que são oferecidas;

 • Focalizar a capacidade de produção dos candidatos e não a 
sua aparente limitação;

 • Dar oportunidade aos candidatos para provarem sua fun-
cionalidade e sua competência, antes de serem dispensados 
rapidamente;

 • Lembrete: recursos de tecnologia assistiva e condições 
adequadas de acessibilidade também contribuem para ele-
var a produtividade de todos, não só das pessoas com de-
ficiência, pois o trabalho deve ser exercido em condições de 
segurança;

 • incluir trabalhadores com deficiência significa cumprir a le-
gislação; 

 • Ao cumprir a lei, a empresa sai da situação de vulnerabilida-
de legal;

 • Ao contratar profissionais com deficiência, a empresa tam-
bém contribui para o processo de desenvolvimento da 
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sociedade: são mais pessoas exercendo sua cidadania, in-
vestindo em seu potencial, impulsionando o consumo e cum-
prindo suas obrigações fiscais.
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Produto	4	–	Cadastramento	
de pessoas com deficiência

O cadastramento possibilitou reunir e aplicar, em uma situação 
concreta, os conhecimentos adquiridos e construídos ao longo 

do trabalho.
Mais ainda, o cadastramento propõe caminhos para ques-

tões até então sem resposta e sempre presentes no diálogo entre as 
empresas e a fiscalização: se grande número das obras de Constru-
ção Pesada acontece “no meio do nada” (ou seja, em cidades peque-
nas e geralmente distantes umas das outras e também dos grandes 
centros), será que há pessoas com deficiência em número suficien-
te? Se sim, será que querem trabalhar na Construção Pesada? Em 
última instância, é possível cumprir a cota?

Para o SiNiCESP, a SRTE/SP e as empresas deste setor, havia 
chegado o momento de encarar esta questão fundamental: É possí-
vel cumprir a cota?

Desde 2008, vários Termos foram assinados, que permiti-
ram aumentar o número de contratações de trabalhadores com de-
ficiência. Ao longo desse processo, foi possível conhecer melhor a 
natureza deste setor, seus desafios e possibilidades.

Em uma reunião do GT de inclusão, o Amankay foi “desafia-
do” a apresentar um novo caminho. Pensamos no cadastramento, 
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que é uma ferramenta que já havíamos aplicado justamente nessas 
situações de impasse. Fizemos uma apresentação para o Grupo e as 
empresas aderiram à proposta. 

Elas foram convidadas a escolher apenas uma obra, de acor-
do com seus próprios critérios; nós solicitamos que as demais pu-
dessem acompanhar o trabalho, se quisessem, para conhecer esta 
ferramenta e eventualmente aplicá-la.

Após consultas às respectivas instâncias superiores e discus-
sões, a empresa que demonstrou disponibilidade foi a Odebrecht, 
que arcou com os custos logísticos e operacionais da ação; a me-
todologia foi oferecida pela equipe do Amankay, este Produto tam-
bém não constava do Contrato inicial.

A Odebrecht escolheu a obra de recuperação e duplica-
ção de trecho da Rodovia BR-163/MT, que começou em junho de 
2014, no município de Rondonópolis-MT e estava indo para Nova  
Mutum-MT, na época.

Na ocasião, a empresa planejava iniciar um Programa, e a 
ação de cadastramento poderia ser um marco interessante para 
começar. 

O cadastramento foi desenvolvido em parceria com a Ode-
brecht (equipe SP e local), de 25 a 27 de novembro de 2015.

Todo o processo de elaboração do cadastramento aconteceu 
nas reuniões do GT de inclusão, com a participação das empresas, 
do SiNiCESP e da SRTE/SP.

 objetivos do cadastramento

 • Demonstrar a viabilidade do cumprimento da Lei de Cotas, 
nas circunstâncias acima mencionadas;

 • Demonstrar o potencial do cadastramento, uma ferramenta 
de informação e mobilização da população, que visa:
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 ° identificar a presença de pessoas com deficiência na 
região;

 ° Verificar o interesse delas de entrar no mercado de 
trabalho formal e motivá-las;

 ° Contribuir para o cumprimento da cota;
 ° informar às pessoas com deficiência, seus familiares e 

os atores sociais diretamente envolvidos com o tema, 
sobre o Direito ao Trabalho, comparação entre os 
benefícios assistenciais e o emprego formal (salário, 
13.o, férias, Fundo de Garantia, Aposentadoria e ou-
tros); mudança na legislação que permite suspender 
o Benefício de Prestação Continuada e retomá-lo, se 
for o caso. 

A experiência da Construtora Norberto Odebrecht S.A. sobre o cadastramento 
de Pessoas com Deficiência, realizada na obra de expansão da BR 163 na Cidade 
de Nova Mutum, Mato Grosso, foi importantíssima, pois constatou as dificuldades 
e desafios que as empresas do segmento da Construção Pesada, principalmente 
em regiões de baixa densidade demográfica no país, enfrentam para o cumpri-
mento da cota legal. Foram alguns dias de planejamento e aproximadamente dois 
dias de cadastramento, depois de um elaborado sistema de divulgação, envolven-
do diversos parceiros locais, incluindo o iNSS, APAE, CRAS, Escolas, Prefeitura e 
Rádios locais.

Houve o cadastramento de 33 pessoas, sendo que 27 manifestaram interesse 
em trabalhar no setor da Construção Pesada, número muito aquém das vagas 
colocadas à disposição pela Odebrecht na região. 

O ponto de destaque do trabalho levado a efeito é que ele abriu a porta para 
uma nova visão, tanto da Odebrecht, quanto dos parceiros participantes deste 
evento, no sentido de que a realidade para o cumprimento da Lei das Cotas e 
a qualidade de inclusão das Pessoas com Deficiência é um debate que deve ser 
permanente da sociedade, a fim de que tenhamos um resultado cada vez melhor 
e uma inclusão social cada vez mais qualificada.

Construtora Norberto Odebrecht S.A. 
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 A realidade de nova mutum

Nova Mutum é um município brasileiro do estado de Mato Grosso. Sua popu-
lação, estimada pelo iBGE em 2010, é de 39.712 mil habitantes, os dados munici-
pais estimam que a população atual ultrapasse os 45.000 habitantes.

Considerado um dos municípios com maior índice de desenvolvimento hu-
mano (iDH) do Estado, ocupando o 3° lugar, e com o consequente crescimento da 
economia local, Nova Mutum vem se destacando, dentre as 141 cidades de Mato 
Grosso, também pelo ritmo acelerado da construção civil e loteamentos.

O PiB fica em torno dos R$ 1.826.367,48 mil. As principais fontes da economia 
são agricultura, com enfoque para produção de soja, milho e algodão, além de fri-
goríficos e indústrias, com a expressiva [participação] da soja, biodiesel e proces-
samento de milho. O município é um dos maiores produtores de soja e milho do 
Estado de Mato Grosso e do Brasil (soja 3º MT, BR) com uma área de 400 mil hec-
tares de soja plantada e 3º maior exportador do estado, com US$ 538,07 milhões 
(55ª BR).

Apesar de ter uma economia essencialmente primária, também há investimentos 
na transformação da matéria-prima em produtos.

Diversos grupos ligados ao agronegócio têm se instalado em Nova Mutum, 
dentre eles destacam-se a Bunge Alimentos (uma das maiores esmagadoras de 
soja da América Latina) e a única fábrica de biodiesel da empresa, o frigorífico de 
suínos que produz os produtos da marca Excelência, o grupo Vanguarda Agro, o 
frigorífico de aves da BRF SA e a indústria de sucos de uva Melina.

35

35 https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Mutum  e http://www.novamutum.mt.gov.br/

Figura 8  
Mapa mostrando a localização 
do Município de Nova Mutum, MT 
escolhido pela Odebrecht para 
fazer o cadastramento de possíveis 
candidatos com deficiência.
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 como foi feito o cadastramento

Resumidamente, são estas as etapas do cadastramento:
 • Etapa 1 – identificação da cidade, da região e dos atores sociais36;
 • Etapa 2 – Preparação do evento;
 • Etapa 3 – Realização do cadastramento propriamente dito;
 • Etapa 4 – Elaboração de Relatório com planilha Excel, com 

dados completos sobre o perfil dos interessados e 10 dos-
siês, com Parecer Técnico37, com a documentação trazida pe-
las pessoas com deficiência interessadas em trabalhar.

Nossa equipe atendeu a uma solicitação da empresa: cadas-
trar também pessoas sem deficiência que eventualmente compare-
cessem. Toda a documentação coletada (planilhas com os dados da 
ficha cadastral, cópia de documentos, de laudos e currículos, quan-
do entregues) foi encaminhada à Odebrecht, para que a empresa 
desse prosseguimento às ações iniciadas.

 criação de identidade visual

A arte para a identidade visual do Programa de Acessibi-
lidade e Inclusão de Pessoas com Deficiência foi desenvolvida 
pela equipe de comunicação da Odebrecht, com apoio da equipe do 
Amankay e da comunicação do SiNiCESP, para alinhar as imagens 
com o conceito de inclusão.

36 O conceito de “ator social” inclui os órgãos públicos das três esferas (federal, estadual 
e municipal) mais diretamente ligados à temática: Previdência Social, Assistência Social/
Bem Estar Social, Saúde, Emprego e Trabalho, Educação, escolas/cursos profissionalizan-
tes, faculdades/universidades, clubes de serviço (Rotary, Lions, maçonaria), igrejas (de 
todas as denominações, pois muitas têm Pastorais e outras ações para a população com 
deficiência), entre outros.
37 Em geral, não limitamos o número de dossiês. Nesse caso propusemos esse número 
porque esse Produto não estava previsto inicialmente.
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Abaixo, a logomarca do Programa.

Figura 10 
Construtora Norberto Odebrecht S.A. Folder de divulgação do cadastramento  
em Nova Mutum.

 Identificação e contato inicial com potenciais  
 parceiros

Esta etapa foi realizada pela equipe Amankay, que pesquisou 
e entrou em contato com cada um dos atores sociais identificados, 
para apresentar a proposta do evento por telefone.

O contato telefônico também permitiu aferir o interesse 
pelo cadastramento. Para os interessados foi enviada carta con-
vite, por e-mail e, posteriormente, foram agendadas reuniões 
presenciais, para verificar a possibilidade de participação e par-
ceria no evento.

Figura 9 
Logomarca do 
Programa de 
Acessibilidade  
e Inclusão de Pessoas 
com Deficiência. 
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 Visita aos potenciais parceiros 

As visitas, que já tinham sido agendadas previamente, foram 
feitas pela assistente social da Odebrecht, que detalhou a proposta, 
reforçou a importância da formação de uma rede local para promo-
ver a cultura da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de 
trabalho e na sociedade e deixou folders, para serem distribuídos.

 divulgação

A divulgação do evento foi feita através da distribuição de 
folders, colocação do banner na intranet da Odebrecht, envio de 
banners por dispositivos móveis e utilização de serviço de som lo-
cal: uma motocicleta com alto-falante.

 chegou o dia!

No dia 25 de novembro de 2015, as equipes do Amankay e da 
Odebrecht viajaram para Nova Mutum.

O local escolhido para cadastrar os interessados foi o Cine 
Teatro, cedido pela Prefeitura. O espaço estava organizado com ca-
deiras e mesas, para preenchimento da ficha de inscrição e realiza-
ção de uma breve entrevista.

Como a maioria dos interessados tem baixo letramento e 
não possui currículo, a ficha de inscrição coleta os dados que o RH 
precisa.

Após preencher a ficha, os presentes passavam por breve 
entrevista com a equipe do Amankay, para completar os dados da 
ficha de inscrição: dados pessoais, escolaridade, experiências pro-
fissionais, interesse em trabalhar na obra, além de informações so-
bre a condição de deficiência.
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A equipe do Amankay se dividiu: enquanto algumas faziam 
entrevistas e recebiam a documentação, outra foi visitar os atores 
sociais, para agradecer sua participação e estreitar a parceria, vi-
sando à continuidade das ações.

 resultados

Foram atendidas 33 pessoas durante os dois dias de cadas-
tramento, número que ultrapassou as expectativas de todos nós e 
resultou do empenho das equipes da Odebrecht e do Amankay.

Ao fazer a avaliação final, concluímos que seria possível ter 
atingido um número ainda maior de pessoas, se:

 • O tempo de preparação fosse um pouco mais longo;

Figura 11  
Construtora 
Norberto Odebrecht 
S.A. Ação de 
Cadastramento  
em Nova Mutum, 
MT. Em sentido 
horário: Entrevista 
de candidatos, 
moto de som, meio 
local de divulgação, 
candidatos 
preenchendo a 
ficha cadastral 
e a Biblioteca 
municipal, local do 
cadastramento.
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 • Se nós tivéssemos feito contato prévio com o CRAS – Centro 
de Referência de Assistência Social38, o que aconteceu du-
rante o cadastramento. Devido à natureza de seu trabalho, 
seus profissionais têm bastante contato com pessoas com 
deficiência;

 • Conhecêssemos a situação de transporte do município, que 
não tem linhas de ônibus urbano; o CRAS teria disponibi-
lizado seu espaço, que é conhecido e próximo de bairros e 
conjuntos habitacionais, bem como transporte próprio para 
buscar as pessoas com deficiência em suas residências, pois 
fazem isso rotineiramente;

 • Fosse ampliada a divulgação em um loteamento de casas po-
pulares onde, como soubemos depois, há muitos moradores 
com deficiência;

 • Na divulgação feita constava o nome da rua do Cine Teatro. 
Soubemos, durante o cadastramento, que a população não se 
orienta pelo nome das ruas, mas sim por pontos de referên-
cia. No caso do Cine Teatro, era uma pizzaria.

Então, tudo somado e subtraído, concluímos que ter mobili-
zado 33 pessoas, em dois dias, era algo a ser comemorado. É muito 
difícil conseguir esse resultado através de sites especializados em 
Recrutamento e Seleção.

Além disso, pelas experiências anteriores, sabemos que o ca-
dastramento continua provocando impactos, mesmo depois de aca-
bar: as famílias e as pessoas com deficiência ficam refletindo sobre a 
possibilidade de entrar no mercado de trabalho, talvez algo que nunca  

38 O CRAS é uma unidade pública estatal de base territorial, localizada em áreas de vulnera-
bilidade social. Executa serviços de proteção social básica, organiza e coordena a rede de 
serviços socioassistenciais, locais da política de assistência social. Dada a sua capilaridade 
nos territórios se caracteriza como principal porta de entrada dos usuários à rede de pro-
teção social do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.
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tenham considerado a sério, a partir das informações recebidas so-
bre a legislação e os benefícios. Saber de uma possibilidade concre-
ta de vagas, em uma empresa de grande porte, muda a perspectiva 
e faz as pessoas se perguntarem: Por que não?

 dados estatísticos

A partir das informações coletadas no cadastramento, elabo-
ramos gráficos e dados estatísticos.

Gráfico 7 
Distribuição 
das pessoas 
cadastradas por 
faixa etária. Nova 
Mutum, MT, 2015

Gráfico 8 
Distribuição 
das pessoas 
cadastradas 
por tipo de 
deficiência. 
Nova Mutum, 
MT, 2015
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Gráfico 9 
Distribuição 
das pessoas 
cadastradas  
por gênero. Nova 
Mutum, MT, 2015

Gráfico 10  
Distribuição 
das pessoas 
cadastradas  
por grau de 
escolaridade. Nova 
Mutum, 2015

Gráfico 11  
Distribuição 
das pessoas 
cadastradas que 
fizeram algum 
tipo de curso. Nova 
Mutun, MT, 2015
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Gráfico 12  
Distribuição das 
pessoas cadastradas, 
pelo recebimento de 
algum tipo de benefício. 
Nova Mutum, MT, 2015

Gráfico 12 A 
Se sim, quais beneficios?
Nova Mutun, MT, 2015

Gráfico 13 
Distribuição das 
pessoas cadastradas 
por experiência 
de trabalho. Nova 
Mutum, MT, 2015
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 lições aprendidas em nova mutum

O cadastramento em Nova Mutum trouxe diversos aprendi-
zados para o GT de inclusão, o SiNiCESP, a SRTE/SP e o Amankay:

 • Todo o processo de realização do cadastramento foi cons-
truído coletivamente, com a equipe Odebrecht (São Paulo e 
Nova Mutum) e nas reuniões do GT de inclusão. Mesmo sem 
poder estar presentes, todos acompanharam o passo a pas-
so do processo e tiveram acesso aos materiais e ferramentas 
utilizados;

 • Pudemos pôr em prática os conceitos e o ordenamento jurí-
dico que discutimos nas reuniões do GT de inclusão;

Gráfico 14 
Distribuição das pessoas 
cadastradas pelo interesse 
em trabalhar. Nova 
Mutum, MT, 2015
(*) Aposentado por 
Invalidez
(**) (2) Idade inferior a 
14 anos e (1) alto grau de 
comprometimento

Gráfico 14 A 
Distribuição das 
pessoas que têm 
interesse em trabalhar 
na Construção Pesada. 
Nova Mutum, MT, 2015
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 • Diversos atores sociais demonstraram interesse em manter 
a parceria com a empresa responsável pelo cadastramento, 
visando possíveis desdobramentos;

 • A empresa responsável recebeu listagens com dados de pes-
soas com deficiência elaboradas por atores sociais (APAE, 
Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação e da Previdên-
cia Social), para que juntos pudessem pensar em ações dife-
renciadas em relação à inclusão da pessoa com deficiência 
em outros programas, como aprendizagem;

 • O perfil das pessoas com deficiência cadastradas em Nova 
Mutum mostra uma realidade que contraria as negativas 
que escutamos frequentemente. Certamente esta não é uma 
amostra representativa, mas os dados – que são aleatórios 
e vieram de uma realidade representativa de um dos vários 
Brasis – apontam a possibilidade concreta de localizar e con-
tratar pessoas com deficiência, mesmo em locais que pare-
çam desafiadores.

 Questionando alguns “mitos”

 • 42% dos entrevistados – pessoas com deficiência em idade 
laboral – têm Ensino Fundamental e 33% têm Ensino Mé-
dio – porcentagens acima da média da população brasileira. 
Estes números mostram que pessoas com deficiência estão 
investindo na escolaridade, pois sabem como a Educação é 
importante. Por sua vez, as escolas e os professores estão se 
capacitando para receber alunos com qualidade;

 • Realização de outros cursos, fora do sistema educacional – 
aqui a maioria das respostas (82%) foi negativa. Não sabe-
mos a causa, mas podemos especular: talvez a oferta de ou-
tros cursos seja baixa; ou talvez haja oferta, mas os cursos não  
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oferecem acessibilidade (arquitetônica, professores não pre-
parados, sem acessibilidade nos materiais e/ou na comuni-
cação), custo ou ainda outras razões;

 • Às vezes, o mundo corporativo alega que a oferta de benefí-
cios explica as dificuldades de recrutamento: pessoas com 
deficiência são acomodadas, segundo esta visão. Portanto, 
preferem receber esse recurso e não trabalhar. Em Nova Mu-
tum, 61% das pessoas recebem benefício, vindo do auxílio 
doença; 32% recebem BPC, que geralmente é considerado o 
principal “vilão”.

 • A realidade que encontramos em Nova Mutum contradiz esta 
afirmação, porque 82% das pessoas manifestaram interesse 
em trabalhar e 93% declararam querer trabalhar na área da 
Construção Pesada, que era a oportunidade disponível. Será 
que não está na hora de repensar esta afirmação?

Concluindo, podemos afirmar que o saldo do cadastramento 
foi positivo, pois trouxe um aprendizado para todos: empresa res-
ponsável por apoiar esse Produto, empresas participantes do GT de 
inclusão, SiNiCESP, SRTE/SP, Amankay e para a população de Nova 
Mutum, além de abrir oportunidades de ingresso no mercado de 
trabalho para pessoas com deficiência.394041

BPC – do cancelamento à suspensão

1993 – Criação do BPC – Lei n.º 8.74240.
2011 – Lei 12.47041 trouxe mudanças importantes para o BPC.
Destaque: É possível suspender o BPC quando a pessoa com deficiência exercer ati-
vidade remunerada (art. 21 A), o que garante a retomada do benefício, se for neces-
sário. Na redação inicial, o BPC era cancelado, o que dificultava muito sua retomada.
2011 – Decreto n.º 761742, de 2011 regulamenta a Lei 12.470.

39 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8742.htm
40 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/Lei/L12470.htm
41 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7617.htm
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Produto	5	–	Lei	de
 cotas, Aprendizagem e 
benefícios assistenciais

 Apresentação

Essa é uma obra de referência, para atualizar profissionais de Re-
cursos Humanos, Saúde e Segurança do Trabalho das empresas 

que participaram do Termo de Referência. Ela contém informações 
resumidas, links e bibliografia básica sobre políticas públicas, leis e 
documentos normativos.

A legislação voltada às pessoas com deficiência tem tido vá-
rias alterações, especialmente a partir de 2015, com a promulgação 
da LBi – Lei Brasileira de inclusão. O ritmo das mudanças dificulta o 
trabalho dos profissionais, pois também precisam acompanhar ou-
tros assuntos.

Este texto traz informações sobre dúvidas frequentes:
 • Legislação sobre pessoas com deficiência no trabalho, com 

ênfase na Lei de Cotas;
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 • Benefícios da assistência social que visam incentivar o ingres-
so de pessoas com deficiência no mercado formal de trabalho;

 • Aprendizes com deficiência.
Normativas internacionais e agendas globais que contem-

plam as pessoas com deficiência também estão presentes. Nem 
sempre profissionais de Recursos Humanos ou de Saúde e Seguran-
ça das empresas conhecem estes documentos, que embasam deci-
sões governamentais e a elaboração de leis. Portanto, embora não 
façam parte do ordenamento jurídico no sentido estrito do termo, é 
importante conhecê-los.

Como país membro da Organização das Nações Unidas – 
ONU, o Brasil tem participado da elaboração destes documentos. 
Ao ratificá-los, se compromete a colocá-los em prática, incorporan-
do suas diretrizes e valores no cotidiano. Os documentos preveem, 
ainda, mecanismos de monitoramento e avaliação de resultados.

Estes documentos têm fundamentado a discussão referente 
à reforma trabalhista em andamento, principalmente as Conven-
ções da Organização internacional do Trabalho – OiT.

As informações aqui constantes refletem o cenário vigente 
no primeiro semestre de 2017.

 A legislação brasileira e o direito ao trabalho

O ordenamento jurídico brasileiro referente às garantias 
de acesso ao trabalho por pessoas com deficiência é considerado 
avançado, mesmo quando comparado com o chamado Primeiro 
Mundo, pois está alinhado com as principais referências normati-
vas internacionais.

O direito ao trabalho é considerado um direito universal de 
todos os seres humanos; como tal está consagrado nas leis de todos 
os países e em marcos referenciais, como a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos (1948).
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O termo “ordenamento jurídico” designa a disposição hierárquica das normas 
jurídicas em um sistema: a Constituição Federal é a lei principal, ou seja, está 
no topo da pirâmide e as demais leis, decretos, etc., estão subordinadas a ela e 
devem ser compatíveis.
Os decretos têm caráter exemplificativo e são instrumentos de facilitação do 
acompanhamento e da fiscalização, seja qual for o tema da lei a que se refere.

O trabalho tem sido definido de muitas formas; a filósofa 
Hannah Arendt resumiu assim: O homem tenta dizer quem é através 
do trabalho. Ou seja, para ela, o trabalho é muito mais que a mera 
sobrevivência, por mais essencial que essa dimensão possa ser.

Figura 12
Engenharia e 
Construções C.S.O. 
LTDA. Armador 
trabalha na obra 
de duplicação 
da sexta faixa da 
Rodovia Ayrton 
Senna – São 
Paulo, SP.
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No Brasil, o tema do Trabalho recebeu atenção diferenciada 
nas principais leis e normativas:

 • A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
(ONU, 2006) dedica o Art. 27 ao Trabalho e Emprego, co-
locando-o como um direito a ser exercido em igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas;

 • A Lei Brasileira de inclusão das Pessoas com Deficiência  
– LBi dedica o Capítulo Vi ao Trabalho;

 • O objetivo 8 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
(2015/2010)42 estabelece: Promover o crescimento econômi-
co sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produ-
tivo e trabalho decente para todos.

 cotas e ações afirmativas

Cotas são consideradas ações afirmativas.
Mas, o que são ações afirmativas?

42 https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/. Acesso em: 12 mai 2017.

Figura 13 
Sinalisa Segurança 
Viária LTDA. Equipe 
de conservação  
de pintura e de 
tachas refletivas 
na Rodovia 
Bandeirantes 
recebe  
orientações do 
Supervisor. Trecho 
Cordeirópolis, SP.
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São políticas de redistribuição, públicas ou de iniciativa pri-
vada, obrigatórias ou facultativas, voltadas para o combate à dis-
criminação e para a compensação de danos decorrentes de segre-
gação, inclusive aquelas ocorridas no passado. Ações afirmativas 
visam reparar desigualdades históricas e tipos de discriminação 
que limitam (ou até impedem) o acesso a oportunidades por deter-
minados grupos sociais, como negros, indígenas, refugiados, mu-
lheres, crianças, pessoas com deficiência – ou outros.

O modelo de ações afirmativas faz parte do sistema jurídi-
co nacional, como exemplificam a política nacional de proteção às 
mulheres (art. 7º, XX, Constituição) e a Lei 8.213/1991. Desde que o  
art. 93 dessa Lei estabeleceu cotas para contratação de pessoas 
com deficiência e reabilitados pela Previdência Social, a presença 
de pessoas com deficiência no mundo do trabalho aumentou.

 • Dada a importância desta medida, o art. 93 passou a ser de-
nominado “lei”, o que explica ser escrito frequentemente en-
tre aspas;

 • Além de cotas, as ações afirmativas podem se valer de ins-
trumentos como bônus, metas, fundos de estímulo; bolsas 
de estudo; empréstimos e preferência em contratos públi-
cos; reparações financeiras; distribuição de terras e habi-
tação; medidas de proteção a estilos de vida ameaçados; e 
políticas de valorização identitária;

 • Para o Dr. Kal, “(...) a manutenção da cota [garante] o direito 
de acesso ao mercado formal de trabalho, dando a possibili-
dade de realização profissional e convívio social para as pes-
soas com deficiência”43;

 • Quando aplicado ao grupo das pessoas com deficiência, 
o conceito de ação afirmativa complementa os conceitos 
de acessibilidade e inclusão: ao reconhecer desvantagens,  

43 Carmo, José Carlos do. Construindo a inclusão da pessoa com deficiência no trabalho: a 
experiência da indústria da Construção Pesada no Estado de São Paulo. São Paulo: Áurea 
Editora, 2011. p. 26.
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obstáculos e prejuízos causados, sua correção demanda mu-
danças de atitude, de cultura e/ou de mudanças no meio físi-
co, arquitetônico e na comunicação.

O Brasil adotou o mecanismo das cotas no setor público e no 
privado, para provisionar postos de trabalho às pessoas com defi-
ciência desde 1967, como veremos adiante.

Figura 14 
Soldador 
da empresa 
CONSTRAN 
Construções e 
Comércio S.A.  
Construção da 
ponte sobre o 
Rio Paranaíba. 
Município de São 
Simão, GO.

Figura 15
Constroeste 
Construtora e 
Participações LTDA. 
Dentro de um poço, 
o posseiro mostra 
sua ferramenta de 
trabalho. Município de 
São José do Rio Preto, 
SP. Foto tirada por seu 
colega de trabalho, pois 
o lugar era inacessível 
às consultoras do 
Amankay.
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 A linha do tempo sobre trabalho e emprego de pessoas 
com deficiência na legislação brasileira

1943 a 1967

Nesse período, a legislação brasileira sobre trabalho e em-
prego de pessoas com deficiência era incipiente, no dizer de Romeu 
Sassaki44: os temas mais frequentes eram invalidez, acidentes de 
trabalho e reabilitação profissional, que são interligados.

Como exemplos, podemos mencionar a Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT (Decreto no 5.452/1943)45, que aborda a 
aposentadoria por invalidez; o Decreto no 7.036/194446, que dis-
põe sobre acidentes de trabalho e determina provisão de reabilita-
ção profissional, o Decreto no 48.959 A/196047, que regulamenta 
o sistema da Previdência Social; determina a provisão de auxílio-
-doença, pensão por invalidez, auxílio financeiro para tratamento 
fora da cidade de residência; assistência durante o processo de rea-
bilitação profissional, incluindo colocação ou recolocação no mer-
cado de trabalho.

É importante localizar historicamente estes decretos: o pro-
cesso de industrialização acontecia de forma acelerada, atraindo 
muitas pessoas do campo para as cidades, para trabalhar nas fábricas.  
A passagem da enxada para a máquina requeria adaptações (a no-
vos ritmos de trabalho, disciplina, horário rigoroso, hierarquias, ca-
pacidade de se orientar nas cidades) e novos conhecimentos. Uma 
das respostas a estas demandas foi a criação do Serviço Nacional 

44 Pessoa com deficiência: legislação laboral. Romeu Kazumi Sassaki. Realização: Muito es-
pecial. S.d., p. 12.
45 http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-5452- 
1-maio-1943-415500-normaatualizada-pe.html. Acesso em 03 mai 2017.
46 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1937-1946/Del7036.htm. Acesso 
em 03 mai 2017.
47 http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-48959-a-
19-setembro-1960-388618-publicacaooriginal-55563-pe.html. Acesso em 03 mai 2017.
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de Aprendizagem industrial – SENAi, que desenvolveu metodologia 
que aliava a necessidade das indústrias nascentes e o perfil destes 
alunos, cuja escolaridade em geral era baixa.

Novos hábitos de trabalho, que exigiam rapidez, atenção, 
precisão de movimentos e adaptação ao ritmo da máquina, por um 
lado, e a ausência da aplicação de conceitos de ergonomia muitas 
vezes causavam acidentes. Assim, está explicada a preocupação do 
legislador com os temas da invalidez, acidentes de trabalho e reabi-
litação profissional, presentes na legislação deste período.

Primeira Lei de Cotas do Brasil

O Decreto n.o 60.501, de 1967, foi o primeiro a estabelecer reserva de vagas para 
pessoas com deficiência.
Artigo 128 – As empresas vinculadas à previdência social, com 20 (vinte) ou mais 
empregados são obrigadas a reservar de 2% a 5% (dois a cinco por cento) dos 
cargos para atender aos casos de beneficiários reabilitados, na seguinte propor-
ção, desprezadas as frações e com o mínimo de 1 (um):
i – até 200 empregados, 2%;
ii – de 201 a 500, 3%;
iii – de 501 a 1.000, 4%;
iV – de 1001 em diante, 5%.

1970 a 1999 

Durante estas três décadas, a legislação brasileira sobre 
pessoas com deficiência, trabalho e emprego teve mudanças sig-
nificativas.

Destaque
A principal mudança foi a promulgação da nova Consti-

tuição Federal48 (1988), denominada “Constituição cidadã”, que  

48 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 03 
mai 2017.
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contou com a intensa participação de movimentos organizados de 
pessoas com todos os tipos de deficiência, além de outros movi-
mentos sociais.

Art. 227
inciso i – idade mínima de quatorze anos para admissão ao tra-
balho, observado o disposto no art. 7º, XXXiii;
§ 6º – Incisos
ii – garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;
iii – garantia de acesso do trabalhador adolescente à escola;
iV – criação de programas de prevenção e atendimento espe-
cializado para os portadores de deficiência física, sensorial ou 
mental, bem como de integração social do adolescente portador 
de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a con-
vivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, 
com a eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos.
8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada 
um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a vio-
lência no âmbito de suas relações.
II – criação de programas de prevenção e atendimento especiali-
zado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou 
mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem 
portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho 
e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços cole-
tivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as 
formas de discriminação.

1989 – Lei no 7.85349 – Dispõe sobre o apoio às pessoas 
com deficiência e cria a Coordenadoria Nacional para integração da 
Pessoa Portadora de Deficiência, atualmente denominada Secreta-
ria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 
órgão ligado à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
República;

49 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7853.htm. Acesso em 03 mai 2017.
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1990 – Lei no 8.11250 – Estabelece o regime jurídico dos 
servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públi-
cas federais; o art. 5 traz os requisitos básicos para investidura em 
cargo público.

1990 – Lei nº 8.06951 – Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (ECA) – O capítulo V trata do direito à profissionalização e à 
proteção no trabalho. O Art. 66 assegura ao adolescente portador 
de deficiência, trabalho protegido e oportunidades de desenvolvi-
mento pleno.

1991 – Lei n.o 8.21352 – Conhecida como “Lei de Cotas”.  
Na verdade, ela é o art. 93, mas, por sua importância, adquiriu sta-
tus de lei – daí ser frequentemente escrita entre aspas. O art. 93 
estabelece a reserva de vagas para pessoas com deficiência ou rea-
bilitados da Previdência Social, para empresas com 100 ou mais 
funcionários, numa proporção entre 2 e 5% dos postos de trabalho 
existentes.

É interessante observar que o Decreto n.o 60.501/1967 e a 
Lei n.o 8.213/1991 diferem apenas em dois pontos: no porte da em-
presa, em termos de número de empregados, e no perfil de contem-
plados – no caso do Decreto, apenas beneficiários reabilitados.

50 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8112cons.htm. Acesso em 03 mai 2017.
51 http://www.direitocom.com/estatuto-da-crianca-e-adolescente-comentado/titulo-
ii-dos-direitos-fundamentais-do-artigo-7o-ao-69/capitulo-v-do-direito-a-profissional-
izacao-e-a-protecao-no-trabalho-do-artigo-60-ao-69. Acesso em 10 mai 2017.
52 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm. Acesso em 03 mai 2017.
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1991 – Instrução normativa n.o 553 – da Secretaria Nacio-
nal do Trabalho, dispõe sobre a fiscalização do trabalho das pessoas 
com deficiência;

1998 – Portaria no. 4.67754 do Ministério da Previdên-
cia e Assistência Social, reitera a obrigação de cumprimento das  

53 https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=74158. Acesso em 03 mai 2017.
54 http://www.contabeis.com.br/legislacao/2298/portaria-mpas-se-4677-1998. Acesso 
em 03 mai 2017.

Figura 16 
Mendes Júnior 
Trading e Engenharia. 
Eletricista líder faz 
manutenção na rede 
elétrica da obra 
SESC 24 de Maio. São 
Paulo, SP. Profissional 
reabilitado pelo INSS.

Figura 17  
Mendes Júnior 
Trading e Engenharia. 
Carpinteiro faz ajustes 
nas ferragens da obra 
SESC-24 de Maio. São 
Paulo, SP. Profissional 
com deficiência física: 
amputação de dedos 
em ambas as mãos.
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porcentagens de reserva de vagas definidas pela Lei 8.213 e deter-
mina que o infrator fique sujeito à multa prevista (art. 133);

1999 – Decreto n.o 3.04855 – Aprova o Regulamento da Pre-
vidência Social. Destaques: art. 45, sobre aposentadoria por invali-
dez; capítulo V, sobre habilitação e reabilitação profissional; Anexo 
3, que define o que pode ser considerado como deficiência física, no 
caso de perda de segmento de membros superiores ou inferiores. 
Essas definições ampliam as possibilidades de contratação;

1999 – Decreto n.o 3.29856 – regulamenta a Lei n.o 7.853 
(1989), dispõe sobre a Política Nacional para a integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência e permite a aplicabilidade e a fiscalização 
da Lei n.o 8.213, ao definir quem se enquadra no critério das cotas;

1999 – Decreto n.o 3.32157 – Promulga o Protocolo Adicio-
nal à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em matéria de  
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, conhecido como Protocolo 

55 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3048.htm. Acesso em 03 mai 2017.
56 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3298.htm. Acesso em 03 mai 2017.
57 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3321.htm. Acesso em 03 mai 2017

Figura 18
Construtora OAS S.A. 
Apropriador confere a 
cubagem (quantidade 
de unidades cúbicas 
de um dado volume ou 
espaço) de caçambas 
no canteiro da obra do 
Rodoanel Norte. São 
Paulo, SP. Profissional 
com deficiência física: 
amputação de polegar.
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de São Salvador, aprovado pela Organização dos Estados America-
nos – OEA em 1988.

2000 a 2009

2000 – Lei n.o 10.09858 (Lei da Acessibilidade) – estabelece 
normas e critérios de acessibilidade para todos os edifícios públi-
cos ou de uso coletivo (inclusive locais de trabalho) e recomenda a 
eliminação de barreiras arquitetônicas, de transporte e comunica-
ção, mediante a utilização de tecnologias assistivas;

2000 – Lei n.o 10.09759, também conhecida como Lei do 
Aprendiz, reuniu determinações já existentes na legislação, expli-
citou disposições da Constituição Federal Brasileira, do Estatuto da 
Criança e do jovem – ECA e alterou dispositivos da CLT.

Dentre as alterações trazidas pela Lei do Aprendiz, destacamos:
 • A possibilidade que entidades sem fins lucrativos ofereçam 

programas de aprendizagem profissional, em caráter subsidiá-
rio ao denominado sistema “S” (SENAi, SESi, SENAC e SESC);

 • Garantia de salário mínimo hora para o aprendiz;
 • Redução de 8% para 2% da alíquota de incidência do FGTS 

(Fundo de Garantia por Tempo de Serviço);

2001 – Decreto legislativo n.o 19860 – Aprova o texto da 
Convenção interamericana para a Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência – Or-
ganização dos Estados Americanos – OEA;

58 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEiS/L10098.htm. Acesso em 13 mai 2017.
59 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L10097.htm. Acesso em 10 mai 2017.
60 http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2001/decretolegislativo-198-13-junho-
2001-337086-norma-pl.html. Acesso em 03 mai 2017.
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2002 – Portaria 1.06061 – Aprova a Política Nacional de Saú-
de da Pessoa Portadora de Deficiência. Destaque para o papel de  
articulação intersetorial prevista, que recomenda melhoria das 
condições de emprego, promoção de cursos e materiais informa-
tivos, encaminhamento para cursos de capacitação profissional e 
inserção no mercado de trabalho;

2003 – Portaria 2262 – Institui o Programa de Valorização 
Profissional da Pessoa Portadora de Deficiência, da Secretaria Es-
pecial dos Direitos Humanos (atualmente Secretaria Nacional de 
Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência); 

2004 – Decreto n.o 529663 (Decreto da Acessibilidade) – Re-
gulamenta as leis n.o 10.048/200064 (prioridade de atendimento) e 
10.098/200065 (promoção de acessibilidade). Redefine os concei-
tos de deficiência e acrescenta o conceito de mobilidade reduzida, 
entre outras providências;

2005 – Lei n.o 11.12666 – Dispõe sobre o direito da pessoa 
cega ingressar e permanecer em estabelecimentos públicos e priva-
dos de uso coletivo com seu cão guia;

2005 – Lei nº 11.18067 – Entre outras providências, altera a 
CLT, no que se refere a Aprendizes com deficiência: 

61 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt1060_05_06_2002.html. Aces-
so em 03 mai 2017.
62 http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/ORGAOS/Pres_Rep/Port_22_03.html. Acesso 
em 03 mai 2017.
63 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/D5298.htm. Aces-
so em 03 mai 2017.
64 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L10048.htm. Acesso em 03 mai 2017.
65 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L10098.htm. Acesso em 03 mai 2017.
66 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11126.htm. Acesso em 
04 mai 2017.
67 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11180.htm. Acesso em 
10 mai 2017.
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Art. 18 – destaques: 
 • Não há limite de faixa etária para contratar aprendizes com 

qualquer tipo de deficiência: eles podem ingressar com qual-
quer idade;

 • Mudança na exigência de comprovação da escolaridade do 
aprendiz com deficiência intelectual/mental: recomenda 
considerar principalmente as habilidades e competências 
relacionadas com a profissionalização.

2005 – Decreto 5.59868 – Viabiliza a aplicação da Lei do 
Aprendiz (Lei 10.097/200069), regulamentando sua aplicação; visa 
aumentar o número de vagas para Aprendizes nas empresas. Sua 
Ementa remete à CLT e ao ECA.

Destaques:
 • Art. 2.o: Reitera que a idade máxima prevista no caput do Art. 

428 da CLT não se aplica a aprendizes portadores de defi-
ciência; 

 • Art. 3.o, parágrafo único: Reitera que, para fins de contrato de 
aprendizagem, a comprovação da escolaridade de aprendiz 
portador de deficiência mental deve considerar, sobretudo, 
as habilidades e competências relacionadas com a profissio-
nalização.

 • Art. 28.0 Prazo de término do contrato de aprendizagem: 
O contrato de aprendizagem extinguir-se-á no seu termo ou 
quando o aprendiz completar vinte e quatro anos, exceto na 
hipótese de aprendiz deficiente – ou seja, pode ultrapassar o 
prazo de 2 anos.

68 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5598.htm. Aces-
so em 04 mai 2017.
69 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L10097.htm. Acesso em 04 mai 2017.
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2008 – Decreto legislativo n.o 18670 – ratifica a Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facul-
tativo, aprovada com status de emenda constitucional, pois sua apro-
vação seguiu os termos do § 3º do art. 5º da Constituição Federal.

Destaque para o Art. 27 da Convenção, que trata de Trabalho 
e Emprego.

Até o momento, o Brasil é o único país, dentre os Estados Membros da ONU, a 
aprovar a CDPD com status de emenda constitucional.
Dados da ONU: 173 países (total de Estados membros da ONU: 192), já ratificaram 
a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

2009 – Decreto nº 6.94971 – promulga a Convenção sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo.

2012 a 2015

2012 – Instrução Normativa nº 98/201272 – MTE – Minis-
tério do Trabalho e Emprego / SiT – Secretaria de inspeção do Tra-
balho, que incentiva os AFT (auditores fiscais do trabalho) a obser-
var a qualidade da inclusão, indo além da observância do aspecto 
quantitativo.

A Seção iii trata da Aprendizagem Profissional da Pessoa 
com Deficiência, reforçando sua importância:

O Art. 13 recomenda: 

(...) [verificar] modificações nos postos de trabalho, a 
organização do trabalho e as condições ambientais, em  

70 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Congresso/DLG/DLG-186-2008.
htm. Acesso em 03 mai 2017.
71 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm. Aces-
so em 04 mai 2017.
72 http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/38/MTE/2012/98.htm. Acesso em 13 
mai 2017.
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conformidade com as necessidades do trabalhador, com garan-
tia desde a acessibilidade arquitetônica até adaptações especí-
ficas de mobiliários, máquinas e equipamentos, dispositivos de 
segurança, utilização de tecnologias assistivas, facilitação de 
comunicação, apoios e capacitação específica, dentre outros, 
de modo a eliminar as barreiras porventura existentes.

 • Art. 15. O AFT (Auditor Fiscal do Trabalho) deve incenti-
var as empresas e outras instituições para que promovam 
a participação das pessoas com deficiência nos programas 
de aprendizagem profissional, inclusive as beneficiárias do 
Benefício de Prestação Continuada – BPC da Lei Orgânica da 
Assistência Social – LOAS, com o objetivo de sua posterior 
contratação por prazo indeterminado;

2015 – Lei n.o 13.14673- Lei Brasileira de Inclusão de Pes-
soas com Deficiência (LBI)

A LBi entrou em vigor em janeiro de 2016, como consta do  
Art. 127:

Segundo o Dr. Luiz Alberto David Araújo, Professor Titular 
de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da PUC – SP, dizer 
que a lei é inovadora e que modificou o Código Civil, o Código de Pro-
cesso Civil, a lei de improbidade, que trata a pessoa com deficiência 
com dignidade, é correto. Mas o fundamento da lei é a Convenção 
[sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência], que é norma de equi-
valência à Constituição74. 

A LBi regulamenta a Convenção sobre os Direitos das Pes-
soas com Deficiência, cujas novações e mudanças agora são efeti-
vadas através dela.

73 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em 
10 mai 2017.
74 Estudo comparado da Lei Brasileira de inclusão, Maria isabel da Silva, 2015, p. 3. 
http://www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br/Content/uploads/20151117113523_Estu-
do_Comparado_Lei_Brasileira_inclusao_Pessoa_Deficiencia.pdf. Acesso em 13 mai 2017.
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A LBi garante direitos em praticamente todas as áreas da 
vida, como trabalho, saúde, educação, infraestrutura, combate ao 
preconceito, mecanismos de defesa de direitos, entre outras.

Os artigos da LBi que não estabelecem prazo para cumpri-
mento já estão valendo desde 3 de janeiro de 2016. Grande parte 
da LBi, em seus mais de 100 artigos, já está vigente e é autorre-
gulamentada pela clareza do texto. Um exemplo que necessita de 
regulamentação são os artigos que tratam do auxílio inclusão e da 
liberação do FGTS para compra de próteses e órteses. Quando está 
claro o “como fazer”, não há necessidade de regulamentação.

O Direito ao Trabalho está no capítulo Vi, que trata da habi-
litação profissional, reabilitação profissional e inclusão da pessoa 
com deficiência no Trabalho.

Até o momento (primeiro semestre 2017), não houve ne-
nhuma alteração nos artigos da LBi que qualificam e quantificam a 
Lei de Cotas. Portanto, ela vigora nos termos constantes da redação 
original.

Várias disposições da LBi precisarão ser regulamentadas 
para poder entrar em vigor, como o auxílio-inclusão, por exemplo, 
que será abordado adiante.

Até onde temos conhecimento, o Brasil é o único, dentre os países membros da 
ONU, a ter uma lei que torna possível operacionalizar e, portanto, concretizar a 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que é a LBi.

 A lbI e a Aprendizagem 

As referências à aprendizagem de pessoas com deficiência 
estão no Art. 97 da LBi, no Livro ii – Parte Especial, Título iii – Dis-
positivos finais e transitórios:

O Art. 97 altera o Art. 428 da CLT, parágrafo 6 e o amplia, in-
cluindo Aprendizes com todos os tipos de deficiência:

Para os fins do contrato de aprendizagem, a comprovação da 
escolaridade de aprendiz com deficiência deve considerar,  
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sobretudo, as habilidades e competências relacionadas com 
a profissionalização.

Esse mesmo artigo da LBi também acrescenta um parágrafo 
ao Art. 428 da CLT: 

§ 8º Para o aprendiz com deficiência com 18 (dezoito) anos 
ou mais, a validade do contrato de aprendizagem pressupõe 
anotação na CTPS e matrícula e frequência em programa 
de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade 
qualificada em formação técnico-profissional metódica.

O Art. 433 da CLT trata da extinção ou completude do contra-
to de aprendizagem. Dentre as hipóteses previstas para uma destas 
situações, o inciso i teve sua redação dada pela LBi, que destaca a 
importância da acessibilidade, das tecnologias assistivas e do apoio:

Desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz, sal-
vo para o aprendiz com deficiência quando desprovido de 
recursos de acessibilidade, de tecnologias assistivas e de 
apoio necessário ao desempenho de suas atividades.

 A Aprendizagem de pessoas com deficiência

Após apresentar uma visão histórica da legislação brasileira 
sobre o acesso ao trabalho pelas pessoas com deficiência, na qual se 
insere a opção pelas cotas, vamos abordar o tema da Aprendizagem.

definição

Aprendizagem75 é a formação técnico-profissional ministra-
da ao adolescente ou jovem, com ou sem deficiência, que segue a 
legislação em vigor sobre educação e é implementada por meio do 
contrato de aprendizagem. É uma modalidade de trabalho.

75 Lei 10.097/2000, também conhecida como Lei do Aprendiz, está mencionada no item 
anterior.
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A Aprendizagem Profissional faz parte do direito ao trabalho 
e promove algo muito demandado pelas empresas: a qualificação 
de jovens e adultos com deficiência. É uma ótima oportunidade para 
que as empresas façam a capacitação de pessoas com deficiência,  
segundo seus próprios procedimentos e normas e depois as contra-
tem como parte da cota.

Um obstáculo a ser vencido para ingressar no mercado é jus-
tamente superar o “mito” de que “as pessoas com deficiência pos-
suem baixa escolaridade e pouca experiência profissional”. 

Esse “mito” vem sendo desmentido pelas estatísticas do Cen-
so Escolar do Ministério da Educação – MEC, e também pelos nú-
meros do PSAi – Programa SENAi de Ações inclusivas: estas duas 
bases de dados mostram o crescente aumento das matrículas de 
alunos com deficiência em todos os níveis de ensino.

Para ilustrar a afirmação acima, reproduzimos dados do PSAi:

Tabela 5 – Relatório PSAI – Matrículas 2011/2016 – Brasil

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Pessoas com 
Deficiência 12.862 4.556 20.618 23.737 26.926 21.772

Fonte: SCOP, Sistema PSAi Nacional e Sistema de Gestão Escolar

Tabela 6 – Matrículas por tipo de deficiência – PSAI, 2015 e 2016, Brasil

2015 2016

Matrículas por tipo de deficiência 26.926 21.772

Intelectual 3.874 4.079

Visual 3.781 3.195

Auditiva 5.042 4.849

Física 6.831 5.868

Múltipla 949 900

Altas habilidades/superdotação 990 312

Transtorno do espectro autista 857 844

Reabilitados 145 282

Psicossocial 143 146

Outras deficiências 4.314 1.297

Fonte: SCOP, Sistema PSAi Nacional e Sistema de Gestão Escolar
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benefícios para o Aprendiz

A Lei da Aprendizagem abre uma importante oportunidade 
de inserção profissional e social: através de seu papel como apren-
diz, estes jovens podem mudar sua relação familiar, passar a inte-
grar a vida produtiva, ganhar nova identidade e ampliar suas pers-
pectivas de vida e carreira. A aprendizagem possibilita romper a 
dificuldade de conseguir o primeiro emprego; ampliar o projeto de 
vida e de carreira e obter recursos financeiros para investir no es-
tudo formal.

benefícios para o empregador

O empregador passa a contar com colaboradores que já co-
nhecem o trabalho, os colegas e a cultura corporativa.

Além de cumprir sua função social, o empregador contribui 
para a formação de profissionais capacitados para as atuais exigên-
cias do mercado de trabalho.

O instituto da Aprendizagem prevê incentivos fiscais e tribu-
tários:

 • Alíquota de 2% de FGTS (75% inferior à contribuição regular);
 • Empresas registradas no “Simples”, que optarem por parti-

cipar do programa de aprendizagem, não têm acréscimo na 
contribuição previdenciária;

 • Dispensa de aviso prévio remunerado;
 • isenção de multa rescisória.
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Tabela 7 – Diferenciais da cota para Aprendizes com deficiência7677

Item Aprendizes com deficiência Aprendizes sem 
deficiência

Tempo de duração do 
contrato Sem tempo determinado77 2 anos

idade do Aprendiz Sem limite de idade Maior de 14 anos e 
menor de 24 anos

BPC – Benefício de 
Prestação Continuada

Pode ser acumulado com o salário de 
Aprendiz por até 2 anos78

Comprovação da 
escolaridade

Para aprendizes com deficiência: devem 
ser consideradas principalmente as 
habilidades e competências relacionadas 
à profissionalização.

dúvida frequente

O aprendiz com deficiência pode contar, simultaneamente, 
para a cota de aprendizagem e de pessoas com deficiência?

Não há sobreposição das cotas, já que cada uma delas tem 
finalidades e condições próprias. No caso da reserva de cargos para 
pessoas portadoras de deficiência, porque a legislação fala na habi-
litação prévia, a aprendizagem visa justamente habilitar o apren-
diz para o mercado de trabalho (Nota Técnica DMSC/ DEFiT/SiT  
nº 121, de 1º de setembro de 2004)78. 

 benefícios assistenciais

A legislação prevê benefícios de natureza assistencial para 
pessoas com deficiência, destinados àquelas que estão em extrema 
condição de vulnerabilidade social e também para incentivá-las a 
ingressar no mercado de trabalho.

76 Porém, a duração indeterminada deve seguir o bom senso e o tempo de duração do 
curso profissionalizante. CLT, Art. 428, §3º.
77 Lei 12.470/11, Art. 21-A, § 2.o. http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lei-
12470-2011.htm. Acesso em 05/05/2017.
78 in: http://www.pcdlegal.com.br/leidecotas/wp-content/themes/leidecotas/downloads/ 
Leidecotas_Cartilha.pdf. Acesso em 10 mai 2017.
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Estes benefícios são apresentados de forma resumida, a seguir.

Benefício	de	Prestação	Continuada	–	BPC

O BPC é provavelmente o benefício assistencial mais conhe-
cido. Como ele foi alterado recentemente, vamos apresentar um 
breve histórico sobre ele.

1993 Lei n.o 8.74279 – Lei Orgânica da Assistência Social
O Art. 20 da Lei n.o 8.742 instituiu o BPC – Benefício de Pres-

tação Continuada da Assistência Social

O Benefício de Prestação Continuada é a garantia de 1 (um) 
salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e 
ao idoso com 65 anos ou mais e que comprovem não possuir 
meios de prover a própria manutenção e nem tê-la provida 
por sua família.

O requisito é ser idoso ou ter uma deficiência, além de duas 
condições: não ter meios de prover a própria subsistência e nem 
a sua família. A renda familiar per capita deve ser inferior a ¼ do 
salário mínimo.

O BPC é coordenado, gerido e financiado pelo Ministério do 
Desenvolvimento Social e Agrário e é operacionalizado pelo iNSS.

O beneficiário recebe 12 parcelas, uma a cada mês; não há 
nenhum outro benefício previdenciário, como férias, aposentado-
ria, etc.

2011 – Lei 12.47080 – destaque para o art. 21 A, que sus-
pende o BPC quando a pessoa com deficiência exercer atividade 

79 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEiS/L8742.htm. Acesso em 13 mai 2017.
80 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12470.htm. Acesso 
em 13 mai 2017.
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remunerada, em vez de “cancelar”, que era a situação anterior.  
O objetivo é incentivar a entrada no mercado de trabalho.

O § 2 dispõe sobre a contratação da pessoa com deficiência 
como Aprendiz: nessa condição, é possível acumular o BPC e o re-
cebimento do salário por dois anos. Essa é mais uma medida para 
incentivar seu ingresso no mercado de trabalho.

2011 – Decreto 7.61781 – Regulamenta a Lei 12.470, inclu-
sive a possibilidade de suspensão do benefício na situação de tra-
balho e de acúmulo do valor do benefício com o salário pago pelas 
empresas no Contrato de Aprendizagem por dois anos. 

Perguntas frequentes sobre o BPC82

 • A LBI assegura à pessoa com deficiência o direito a al-
gum benefício assistencial?

 Sim, é o Benefício da Prestação Continuada da Lei Orgânica 
da Assistência Social (BPC/LOAS), que garante um salário 
mínimo mensal ao cidadão com deficiência física, mental, in-
telectual ou sensorial de longo prazo, que o impossibilite de 
participar de forma plena e efetiva na sociedade, em igualda-
de de condições com as demais pessoas. (Art. 40)

 • Quais os requisitos para ter direito ao BPC (Benefício de 
Prestação Continuada)?

 Ser pessoa com deficiência física, mental, intelectual ou sen-
sorial que a impossibilite de participar de forma plena e efe-
tiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais 

81 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7617.htm. 
Acesso em 13 mai 2017.
82 http://abraca.autismobrasil.org/lei-brasileira-de-inclusao-lbi-em-perguntas-e-res-
postas. Acesso em 10 mai 2017.
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pessoas que não possuam tal impedimento; possuir renda 
familiar de até 1/4 do salário mínimo em vigor, por pessoa 
do grupo familiar (incluindo o próprio requerente); possuir 
nacionalidade brasileira; possuir residência fixa no país; 
não estar recebendo benefícios da Previdência Social (Lei  
n.o 8.742/93)83.

 • Para receber o BPC é necessário ser contribuinte?
 Não é necessário ter contribuído com o iNSS para ter direito 

a esse benefício, pois se trata de um benefício assistencial.
 O BPC não paga 13º salário e não deixa pensão por morte.  

(Lei n.o 8.742/93).

 • A pessoa com deficiência perde o BPC caso celebre con-
trato de trabalho ou seja contratada na condição de 
Aprendiz?

 Em nenhum dos casos ocorre a perda do benefício. O BPC 
será suspenso enquanto a pessoa com deficiência estiver 
empregada.

 A pessoa com deficiência contratada como Aprendiz pode-
rá acumular o BPC/LOAS e a remuneração do contrato de 
Aprendiz com deficiência, e terá seu benefício suspenso so-
mente após o período de dois anos de recebimento conco-
mitante da remuneração e do benefício, como mencionado 
anteriormente.

 Para se informar sobre a solicitação deste benefício, os inte-
ressados devem procurar uma agência da Previdência Social.84

83 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8742.htm. Acesso em 10 mai 2017.
84 http://economia.ig.com.br/2017-04-25/beneficios-pessoas-deficientes.html. Acesso 
em 11 mai 2017.
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Auxílio-inclusão 

O art. 94 da LBi prevê o Auxílio-inclusão, que visa estimular 
o ingresso de pessoas com deficiência em empresas ou como servi-
doras públicas. Ele se propõe a substituir o BPC: será disponibiliza-
do justamente quando a pessoa estiver trabalhando formalmente, 
para permitir o custeio de despesas adicionais que muitos têm para 
exercer uma atividade profissional: cuidadores, transporte diferen-
ciado, tecnologia assistiva, por exemplo.

Não está em vigor, pois ainda precisa ser regulamentado.

Art. 94. Terá direito a auxílio-inclusão, nos termos da lei, a 
pessoa com deficiência moderada ou grave que: 
i – receba o benefício de prestação continuada previsto no art. 20 
da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e que passe a exercer 
atividade remunerada que a enquadre como segurado obrigatório 
do RGPS (Regime Geral da Previdência Social;
ii – tenha recebido, nos últimos 5 (cinco) anos, o benefício de 
prestação continuada previsto no art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 
de dezembro de 1993, e que exerça atividade remunerada que a 
enquadre como segurado obrigatório do RGPS.

Diferença entre o BPC e o auxílio-inclusão

É importante saber a diferença entre o BPC e o Auxílio-inclu-
são, proposto pela LBi e que visa estimular a entrada no trabalho, 
ou seja, para recebê-lo é preciso trabalhar.

Segundo Mara Gabrilli, deputada federal e que foi a relatora 
da LBi na Câmara Federal85: 

Essa renda complementar será conferida ao cidadão com 
deficiência, de natureza moderada ou grave, e que seja 
beneficiário do BPC – ou o tenha recebido nos últimos 
cinco anos.

85 https://vidamaislivre.com.br/colunaS.Auxilio-inclusao. Acesso em 13 mai 2017.
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Com mais de 33 mil beneficiários, o BPC (Benefício de Pres-
tação Continuada) é o menor benefício oferecido em todo 
o Brasil. Trata-se de um salário mínimo pago àqueles que 
não possuem meios para prover sua subsistência. Contudo, 
este apoio, que, na prática, deveria funcionar como um sub-
sídio para melhorar a realidade destas pessoas, acabava por  
inibi-las a procurar uma oportunidade de trabalho.
Com a oferta do Auxílio-inclusão, os beneficiários do BPC pode-
rão fazer uso do benefício do Governo sem abrir mão de opor-
tunidades. A ideia é que o auxílio ajude a pessoa a arcar com os 
custos de sua deficiência sem deixar de produzir. Uma pessoa 
tetraplégica, por exemplo, chega a gastar em média R$ 6 mil para 
manter uma vida tão produtiva quanto antes. isso levando em 
conta os gastos em várias fases de sua vida, como a compra de 
um carro adaptado, a contratação de cuidadores, medicamentos 
e a troca de cadeira de rodas.
Diferente de apenas receber benefícios de subsistência do Esta-
do, a pessoa com deficiência passará de beneficiada a contribuin-
te, como todo trabalhador. A Previdência, por sua vez, deixará de 
apenas pagar benefícios integrais para milhões de pessoas e pas-
sará a receber a contribuição desses trabalhadores. O resultado 
é a ampliação de empregos e benefícios, alavancando a economia 
e reduzindo a desigualdade social.

O BPC é um auxílio assistencial.

O Auxílio-inclusão representa renda complementar.

bPc trabalho

2012 – Portaria Interministerial MDS/MEC/MTE/SDH 
nº 0286 – 02/08/2012

institui o Programa de Promoção do Acesso das Pessoas com 
Deficiência Beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada da As-
sistência Social à Qualificação Profissional e ao Mundo do Trabalho.

86 https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=243912. Acesso em 13 mai 2017.
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Este Programa é mais conhecido como Programa BPC  
Trabalho.

Características

 • iniciativa do Governo Federal;
 • Visa promover o protagonismo e a participação social dos 

beneficiários com deficiência do BPC, prioritariamente entre 
16 e 45 anos;

 • O Programa BPC Trabalho faz parte do Plano Nacional dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência – Viver sem Limite;

 • O Programa BPC Trabalho também está conectado ao Pro-
grama Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Tra-
balho – ACESSUAS TRABALHO87, que articula, mobiliza e 
encaminha pessoas em situação de vulnerabilidade e/ou ris-
co social para cursos de capacitação, bem como à formação 
profissional e demais ações de inclusão produtiva.

Programa AcessuAs trAbAlho

Como mencionado acima, o Programa de Promoção do Aces-
so ao Mundo do Trabalho – ACESSUAS TRABALHO – busca a auto-
nomia das famílias usuárias da Política de Assistência Social, por 
meio da integração ao mundo do trabalho.

Características

 • É um conjunto de ações de articulação de políticas públicas 
e de mobilização, encaminhamento e acompanhamento de 
pessoas em situação de vulnerabilidade e/ou risco social 
para acesso a oportunidades afetas ao trabalho e emprego;

 • Período de funcionamento do Programa: conforme Resolução  

87 https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=243912. Acesso em 13 mai 2017.
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do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS nº 2788, a 
vigência do Programa foi ampliada até 2018, com pactuação 
anual de metas e critérios de partilha;

 • Público-alvo do Programa ACESSUAS: populações urbanas e 
rurais em situação de vulnerabilidade e risco social, com ida-
de entre 16 e 59 anos, em especial pessoas com deficiência 
que sejam beneficiárias do BPC, entre outros grupos;

 • O Programa depende da disponibilidade orçamentária do 
Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário89.

 normativas internacionais e agendas globais

Declarações internacionais não têm a mesma força e nem o 
mesmo peso que leis ou decretos têm.

Sua importância é outra: quando os países assinam um tra-
tado internacional, eles se comprometem a diminuir a poluição, a 
preservar recursos naturais, etc., como um compromisso ético – seu 
valor reside exatamente nisso: é um compromisso ético, assumido 
publicamente, perante a ONU e os demais países membros.

Declarações, Tratados, Recomendações ou Convenções con-
têm valores e princípios, que podem inspirar leis e políticas públi-
cas nos países signatários; também fundamentam reivindicações de 
entidades e movimentos sociais, pois trazem a chancela de organis-
mos respeitados, como a Organização das Nações Unidas, Organi-
zação do Trabalho ou Organização Mundial da Saúde, por exemplo.

Estudos em escala mundial são feitos a partir destas Nor-
mativas, como o relatório “Situação Mundial da Infância 2013: 

88 http://www.normaslegais.com.br/legislacao/Resolucao-cnas-27-2014.htm. Acesso em 
13 mai 2017.
89 http://mds.gov.br. Acesso em 12 mai 2017.
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Crianças com Deficiência”90, do Fundo das Nações Unidas para 
a infância – UNiCEF, além de campanhas, treinamentos, cria-
ção de centros de referência, elaboração de material informati-
vo, de material didático, preservação da memória cultural, entre  
outras iniciativas.

Portanto, é importante conhecer estes documentos, que são 
referência para o nosso trabalho.

Há vários documentos sobre as pessoas com deficiência, 
como: a Convenção interamericana para a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Defi-
ciência91, a Declaração de incheon sobre Educação inclusiva (Co-
reia do Sul, 2015)92, o Repertório de recomendações práticas sobre 
a gestão de questões relativas à deficiência nos locais de trabalho 
(2001) 93 da Organização internacional do Trabalho, entre outras.

Nesta publicação vamos nos deter em dois: na Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da ONU, já mencio-
nada anteriormente, merece um destaque especial: foi lançada em 
2006 e representou um novo olhar sobre a condição da deficiência, 
como esta constatação “(...) a deficiência resulta da interação entre 
pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao am-
biente, que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na 
sociedade, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas” 94.

E a seguir vamos apresentar os Objetivos do Milênio.

90 https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_25542.htm. Versão integral e resumida. 
Acesso em 12 mai 2017.
91 Também conhecida como a Convenção da Guatemala. http://www.ampid.org.br/am-
pid/Docs_PD/Convencoes_ONU_PD.php#guatemala. Acesso em 12 mai 2017.
92 http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002331/233137POR.pdf. Acesso em 12 
mai 2017.
93 http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/disability/pub/gestao_2006 
_297.pdf. Acesso em 12 mai 2017.
94 Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, Preâmbulo, item (e). Acesso 
em 12 mai 2017.
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Objetivos	de	Desenvolvimento	do	Milênio	–	ODM

Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM)95 come-
çaram a vigorar no ano 2000. Seus oito objetivos traduziam o com-
promisso global de reduzir a pobreza extrema até 2015.

Eles não mencionavam especificamente as pessoas com defi-
ciência e nem outros grupos sociais – estes grupos estavam implíci-
tos, já que os Objetivos se referiam às pessoas, em sentido genérico.

Descrição da imagem: Representação gráfica que resume os 
Objetivos do Milênio, cada um em quadrados de cores diferentes. 
No alto: o texto: oito jeitos de mudar o mundo; ao lado, o lema: Nós 
podemos. Abaixo, cada um dos oito objetivos: acabar com a fome e a 
miséria; educação básica; redução da mortalidade infantil; melho-
rar a saúde das gestantes; combate à aids, malária e outras doenças; 

95 http://www.odmbrasil.gov.br/os-objetivos-de-desenvolvimento-do-milenio. Acesso 
em 12 mai 2017.

Figura 19
Representação 
gráfica dos ODM
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qualidade de vida e respeito ao meio ambiente; todos trabalhando 
pelo desenvolvimento.

Ao final do período, a avaliação feita mostrou que o esforço 
de 15 anos produziu o mais bem sucedido movimento de combate 
à pobreza da história: o empenho de governos nacionais, da comu-
nidade internacional, da sociedade civil e do setor privado. Porém, 
apesar dos resultados positivos, as metas estabelecidas não foram 
completamente atingidas; constatou-se que era preciso mais empe-
nho para acabar com a fome, alcançar a plena igualdade de gênero, 
aprimorar os serviços de saúde e ter todas as crianças na escola.

Objetivos	de	Desenvolvimento	Sustentável	–	ODS

Após o balanço dos resultados alcançados e dos desafios à 
frente, em setembro de 2015 foi aprovada a Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável. Ela contém 17 Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável.

Cada objetivo possui um conjunto de metas universalmente 
aplicáveis. Os indicadores são dados quantitativos e/ou qualitati-
vos que, juntos, definirão se cada meta está sendo cumprida.

Os ODS foram construídos sobre as bases estabelecidas pe-
los ODM e deverão orientar as políticas nacionais e as atividades de 
cooperação internacional entre 2015 e 2030.

Espera-se que sejam capazes de responder a uma das mais 
fortes críticas feitas aos ODM: garantir que os avanços também al-
cancem grupos sociais vulneráveis ou marginalizados, como o das 
pessoas com deficiência, pois agora há instrumentos para tanto. 
Este é um avanço marcante, como afirmaram o ex-secretário-geral 
da ONU, Ban Ki-moon, e a diretora-geral da UNESCO, irina Bokova96.

96 https://nacoesunidas.org/para-dirigentes-da-onu-inclusao-de-pessoas-com-deficien-
cia-esta-no-centro-da-agenda-2030/. Acesso em 12 mai 2017.
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Os ODS são a primeira agenda universal do mundo para o 
desenvolvimento sustentável, e isso significa que todas as nações – 
desenvolvidas e em desenvolvimento – serão convidadas a agir em 
seus próprios países.

Sustentabilidade tornou-se a nova palavra-chave.
Os ODS são integrados e indivisíveis, e mesclam, de forma 

equilibrada, as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a 
econômica, a social e a ambiental. Sua concepção sistêmica está tra-
duzida na representação gráfica abaixo:

O seu lema é “Ninguém será deixado para trás”.

Figura 20
Representação 
gráfica dos fatores 
do Desenvolvimento 
Sustentável: Pessoas, 
Prosperidade, Paz, 
Parcerias e Planeta.
Descrição: Representação 
gráfica da inter-
relação dos fatores 
do Desenvolvimento 
Sustentável: círculo 
dividido em cinco partes, 
de cores diferentes e 
que se interpenetram. 
Ao centro, as palavras 
“Desenvolvimento 
sustentável”. Em sentido 
horário, as partes são: 
Pessoas, Prosperidade, 
Paz, Parcerias e Planeta.
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Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Objetivo 1. Acabar com a pobreza em todas as suas for-
mas, em todos os lugares;

Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança ali-
mentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura 
sustentável;

Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o 
bem-estar para todos, em todas as idades;

Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa 
de qualidade, e promover oportunidades de aprendiza-
gem ao longo da vida para todos;

Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar 
todas as mulheres e meninas;

Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão susten-
tável da água e saneamento para todos;

Objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, 
moderno e a preço acessível à energia para todos;

Objetivo 8. Promover o crescimento econômico susten-
tado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo 
e trabalho decente para todos;

Objetivo 9. Construir infraestruturas robustas, promo-
ver a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar 
a inovação;

Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e 
entre eles;

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos hu-
manos inclusivos, seguros, resistentes e sustentáveis;
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Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consu-
mo sustentáveis;

Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a 
mudança do clima e seus impactos;

Objetivo 14. Conservar e usar sustentavelmente dos ocea-
nos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvi-
mento sustentável;

Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sus-
tentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sus-
tentável as florestas, combater a desertificação, deter e 
reverter a degradação da terra e deter a perda de biodi-
versidade;

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusi-
vas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o 
acesso à justiça para todos e construir instituições efica-
zes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis;

Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e revi-
talizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável.

objetivos relacionados à situação econômica

A seguir, destacamos os ODS e respectivas metas mais dire-
tamente relacionadas à situação econômica, pela proximidade com 
o foco do Diagnóstico:

Objetivo 1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em 
todos os lugares.

1.4 Até 2030, garantir que todos os homens e mulheres, 
particularmente os pobres e vulneráveis, tenham direi-
tos iguais aos recursos econômicos, bem como o acesso a  
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serviços básicos, propriedade e controle sobre a terra e 
outras formas de propriedade, herança, recursos naturais, 
novas tecnologias apropriadas e serviços financeiros, in-
cluindo micro finanças.

Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, 
inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho 
decente para todos.

8.5 Até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e tra-
balho decente para todas as mulheres e homens, inclusive 
para os jovens e as pessoas com deficiência, e remuneração 
igual para trabalho de igual valor.

Objetivo 9. Construir infraestruturas robustas, promover a in-
dustrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação.

9.c Aumentar significativamente o acesso às tecnologias 
de informação e comunicação e se empenhar para oferecer 
acesso universal e a preços acessíveis à internet nos países 
menos desenvolvidos, até 2020.

Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles.

10.2 Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, 
econômica e política de todos, independentemente da ida-
de, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condi-
ção econômica ou outra.
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finalizando o trabalho

Atendendo à sugestão do Dr. Kal, a finalização do Diagnóstico foi 
feita em duas etapas, sempre de forma participativa: 
 • 19/02/2016 – Seminário técnico
 • 16/05/2016 – Evento de apresentação final

 seminário técnico

Este evento foi realizado na sede do SiNiCESP, para um pú-
blico restrito: apenas participantes do GT de inclusão e outros pro-
fissionais das empresas que assinaram o Termo.

objetivo principal

Propor recomendações que contribuam para fortalecer e fa-
zer avançar o processo de inclusão de pessoas com deficiência no 
setor da Construção Pesada.

organização

 • A equipe do Amankay resumiu as principais constatações dos pro-
dutos do Diagnóstico e enviou aos membros do GT de inclusão;
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 • De comum acordo com o SiNiCESP, foram convidados pro-
fissionais que conhecem as áreas da Construção (inclusive 
da Construção Civil), do Trabalho e Empregabilidade de pes-
soas com deficiência. Eles também receberam o resumo do 
Diagnóstico.
Os convidados foram: Dra. Marcia Bandini, médica especiali-

zada em Saúde e Segurança do Trabalho, professora da Unicamp e 
membro da Diretoria da Associação Nacional de Medicina do Traba-
lho (ANAMT97), Dra. Norma Suely de Almeida Araújo (médica e Su-
perintendente do instituto de Ensino e Pesquisa Armênio Crestana –  
(iEPAC) Seconci/SP); Marinalva Cruz (Secretaria do Emprego e Re-
lações do Trabalho/SP98) e Dr. Ramon Bezerra dos Santos (Ministé-
rio Público do Trabalho).

A abertura do seminário foi feito pelo Amankay, que apre-
sentou resumidamente os produtos elaborados e destinou um 
tempo mais longo para as principais constatações e aprendizados, 
que foram sintetizadas e organizadas em duas colunas: Constata-
ções e Recomendações.

Na sequência, Dra. Caroline Melloni Moraes do Nascimento  
Cliber (SiNiCESP) apresentou as sugestões trazidas pelas empresas 
participantes do GT de inclusão com vistas à elaboração do próxi-
mo Termo de Compromisso. Estas sugestões foram discutidas em 
duas reuniões, a partir de solicitação da SRTE/SP.

A palavra foi então passada aos especialistas convidados, 
para suas considerações.

97 Atualmente ela ocupa a Presidência da ANAMT.
98 Atualmente Secretária Adjunta da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência/São 
Paulo.
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 Amankay: constatações e recomendações

Produto	1	–	Cultura	institucional

Constatações Recomendações

Foram identificadas menções a 
conceitos de inclusão e Diversidade em 
documentos estratégicos das empresas 
(Missão, valores, etc.) e por todas as 
instâncias hierárquicas.

Retomar e reavivar a compreensão dos conceitos 
de inclusão e Diversidade e sua apropriação no 
ambiente institucional;
informar o público interno (de todos os níveis 
hierárquicos e os novos contratados) para garantir 
o alinhamento das ações com os princípios e valores 
institucionais.

importância de disponibilizar, no 
ambiente institucional, informações 
atualizadas e relevantes sobre a inclusão 
e a Diversidade.

Desenvolver materiais, estratégias e ferramentas que 
permitam a divulgação sistemática e a atualização 
das informações sobre a inclusão.

Necessidade de estabelecer uma 
coordenação das ações de inclusão.

Definir a gestão das ações de inclusão, através da 
formação de Comitê composto por áreas afins e 
formadores de opinião da própria empresa.

Necessidade de acompanhar a 
dinâmica das atividades referentes à 
inclusão desenvolvidas no cotidiano 
(principalmente na operação).

Desenvolver estratégia de acompanhamento das 
ações desenvolvidas na operação (campo), que nem 
sempre são conhecidas pelo corporativo.

integrar o processo de trabalho das 
equipes envolvidas (R&S, Saúde e 
Segurança e T&D) com a gestão de 
pessoas com deficiência, pois muitas 
vezes ele é fragmentado.

Capacitar as equipes diretamente envolvidas na 
contratação e gestão de profissionais, alinhando 
processos e ferramentas, visando garantir a 
continuidade e a integração dos processos.

Acompanhamento dos profissionais 
contratados.

Desenvolver ferramenta de acompanhamento do 
trabalho da pessoa com deficiência, considerando 
aspectos que nem sempre são considerados: 
produtividade, adaptação, relacionamento com chefia 
e colegas, condição de saúde e impactos da atividade 
na condição da deficiência.

Necessidade de ações para melhoria da 
acessibilidade, considerando todas as 
dimensões do conceito, não apenas a 
arquitetônica.

Avaliar o ambiente, considerando todos os itens 
de acessibilidade, buscando as melhores soluções 
a partir de investimentos necessários e razoáveis 
(curto, médio e longo prazo).
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Produto	2	–	Análise	de	dados	estatísticos

Constatações Recomendações

2010: População de pessoas com deficiência, 
com idade para trabalhar: 7,1 milhões 
de pessoas com deficiência entre 14 e 59 
anos, correspondendo a 5,5% da população 
brasileira, distribuídas em deficiência visual 
(46%), física (21,3%), intelectual/mental 
(21,1%) e auditiva (11,6%).

Necessidade de políticas públicas que 
estimulem a inserção de pessoas com deficiência 
no mercado de trabalho, associadas a ambientes 
com acessibilidade e condições adequadas 
de trabalho, oferecidas pelas empresas 
contratantes.

2010: Taxa de Participação (PiA/PEA) das 
pessoas com deficiência era inferior(50,7%) 
à das pessoas sem deficiência (91,7%). 
Havia muitos inativos entre as pessoas 
com deficiência em idade produtiva, ou 
não estavam trabalhando ou não estavam 
procurando emprego.
Hipótese: parcela delas sobrevivia de 
benefícios assistenciais, aposentadorias por 
invalidez e/ou suporte financeiro familiar.

Desafio: estimular as pessoas com deficiência 
a entrar no mercado de trabalho, como a 
suspensão (e não mais o cancelamento) do BPC 
Trabalho.
Regulamentação do Auxílio-inclusão previsto 
na LBi (art. 94) e que consta do Projeto de Lei 
2130/2015. O PL prevê a concessão deste auxílio 
às pessoas com deficiência que ingressem no 
mercado de trabalho formal como contribuintes 
obrigatórios da Previdência (não autônomos) ou 
como servidores públicos de todas as esferas de 
governo; quem recebe o Benefício de Prestação 
Continuada ou aposentadoria não fará jus ao 
auxílio-inclusão.

2010: a Taxa de Desemprego das PcD 
(8,6%) em idade produtiva era superior à 
das pessoas sem deficiência (7,9%). 
O número de pessoas com deficiência que 
estava procurando emprego correspondia a 
307 mil indivíduos.

Necessidade de aumentar a sintonia entre os 
mecanismos de intermediação de mão de obra, 
ou seja, a relação entre vagas existentes e pessoas 
com deficiência que procuram emprego.

As pessoas com deficiência, desempregadas, 
possuíam escolaridade mais baixa: apenas 
26,2% tinham escolaridade acima do ensino 
médio completo, em comparação com as 
pessoas sem deficiência (40,2%). 

Necessidade de políticas públicas de capacitação 
e formação profissional, visando elevar a 
escolaridade das pessoas com deficiência.
Exemplo: o BPC Escola (Portaria Normativa 
Interministerial nº 18/2007), que busca 
incentivar a escolaridade formal das pessoas até 
18 anos, condicionando o benefício à entrada no 
ambiente escolar.
A formação profissional também pode acontecer 
no ambiente laboral.
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Constatações Recomendações

O setor da Construção Pesada possui elevada 
participação de pessoas com deficiência 
física (71,6% do total de trabalhadores com 
deficiência).
Nos demais setores da atividade econômica, 
as pessoas com deficiência física 
representavam 53,9%.
O Censo mostra que as pessoas com 
deficiência física representam 21,3% do total 
de pessoas com deficiência, .

A análise da porcentagem de participação 
de pessoas com deficiência física mostra que 
as pessoas com deficiências auditiva, visual 
e mental/intelectual ainda enfrentam sérias 
barreiras de entrada no mercado de trabalho do 
setor da Construção Pesada, o que evidencia o 
potencial de expansão das contratações nesses 
grupos específicos.

O setor da Construção Pesada possuía 5,4 
mil trabalhadores formais de 14 a 59 anos 
em estabelecimentos com 100 ou mais 
empregados – equivalente a 0,9% do total de 
trabalhadores com deficiência (RAiS)

Esse fato mostra o potencial de expansão das 
contratações e de cumprimento da Lei de Cotas, 
uma vez que, segundo a RAiS, em 2010 havia 
297,2 mil trabalhadores com deficiência.

Entre os nove segmentos da Construção 
Pesada (CNAE), observou-se que dois deles 
respondiam por 70% das vagas ocupadas 
por pessoas com deficiência: o segmento 
de “obras para geração e distribuição de 
energia elétrica e para telecomunicações” 
e o segmento de “construção de rodovias e 
ferrovias”.

Essa constatação aponta para o potencial 
de expansão da contratação de pessoas com 
deficiência nos demais setores abrangidos pela 
CNAE.

No segmento de obras para geração 
e distribuição de energia elétrica e 
telecomunicações, 89,6% eram pessoas 
com deficiência física; no segmento de obras 
portuárias, marítimas e fluviais, 60% 
tinham deficiência auditiva; no segmento de 
construção de redes de transportes por 
dutos, 50% eram reabilitados pelo iNSS.

Essa constatação aponta para o potencial de 
expansão da contratação de pessoas com outros 
tipos de deficiência e de reabilitados pelo iNSS.

Os trabalhadores com deficiência do setor da 
Construção Pesada recebiam salários 24,3% 
inferiores em relação aos trabalhadores 
sem deficiência.

As diferenças na remuneração entre esses grupos 
precisam ser melhor investigadas, considerando 
cargos, jornada e tipo de trabalho.
Recomenda-se o aprofundamento do tema 
por meio de pesquisas que extrapolem as 
constatações sugeridas pelos dados secundários.
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Produto	3	–	Análise	de	postos	de	trabalho

Constatações Recomendações

Foram encontradas atividades de baixa, 
média e alta complexidade nas áreas comuns 
(refeitórios, alojamentos, almoxarifados e 
outras) e nos canteiros.

Avaliar todas as atividades e funções, buscando 
entendê-las de forma ampla (onde e como são 
realizadas, quais as ferramentas e equipamentos 
utilizados, entre outros itens), para viabilizar 
o preenchimento das vagas referentes às cotas 
com qualidade, ampliando possibilidades de 
contratação.

Não foi identificada a presença 
de trabalhadores com grau de 
comprometimento considerado mais 
“severo” (cadeirantes e cegos).

Analisar de forma detalhada o cenário, recursos 
de acessibilidade e fazer avaliação dos postos 
de trabalho, abrindo mais possibilidades 
de contratação no corporativo, nas áreas 
administrativas, operacionais e técnicas.

Foi identificada a presença de trabalhadores 
com vários tipos de deficiência, inclusive 
com deficiência múltipla (paralisia cerebral e 
comprometimento cognitivo).

identificar e divulgar as boas práticas para toda a 
empresa e também para outras empresas.

Foram identificadas poucas pessoas com 
deficiência em ocupações de nível técnico 
e superior nos canteiros, na obra e na 
administração.

Disponibilizar e divulgar todas as vagas 
administrativas e técnicas em diversos canais de 
recrutamento e seleção.
Revisitar as práticas de entrevista adotadas no 
Recrutamento e Seleção, considerando o potencial 
e não as limitações.

Foram identificados profissionais que 
atuam no R&S nas obras (administrativo, 
mestre de obras, etc.) com pouco ou nenhum 
conhecimento para conduzir os processos 
seletivos de pessoas com deficiência.
Destaque para o papel que o mestre de obras 
tem em algumas empresas, no processo de 
contratação.

Sensibilizar e capacitar os profissionais para que 
atuem como recrutadores e como formadores de 
opinião.

Foi identificada a necessidade de apoio 
da Equipe Estratégica (corporativo), 
principalmente no início e no término da 
obra.

Participação e envolvimento mais efetivo 
da equipe estratégica (do corporativo), 
especialmente nos momentos da mobilização e 
desmobilização

Foi identificada a necessidade de olhar com 
cuidado para as condições de acessibilidade 
da infraestrutura nas localidades das obras.

Formar rede de relacionamento com parceiros 
locais, para solicitar, contribuir ou promover 
ações de acessibilidade, considerando todos os 
seus aspectos – a exemplo do que foi feito no 
Produto 4 – Cadastramento.



A Inclusão de trabalhadores com deficiência na construção Pesada 161

Produto	4	–	Cadastramento

As constatações e recomendações abaixo vieram da ação realizada em Nova 
Mutum, MT.

Constatações Recomendações

Foram identificadas atitudes paternalistas 
por parte das instituições de atendimento 
a pessoas com deficiência, públicas e 
particulares, existentes na cidade, o 
que pode dificultar (ou até impedir) a 
contratação dessas pessoas.

Criar grupos de discussão (envolvendo diversos atores 
sociais) para reforçar a cultura da inclusão e estimular 
autonomia e vida independente para todos.

Foi identificada extrema valorização do 
BPC por algumas pessoas com deficiência, 
dificultando ou mesmo impedindo a 
aceitação de propostas de trabalho: “O 
valor do benefício é ótimo e não preciso 
trabalhar”.
Essa atitude não é generalizada: há muitas 
pessoas com deficiência que querem 
trabalhar, como mostraram os resultados 
do cadastramento (ver constatação 
abaixo).

Palestras e eventos para conscientização sobre o valor 
do trabalho: não significa apenas remuneração, mas 
dignidade humana e possibilidade de autorrealização.
Reforçar informação sobre a reversibilidade do BPC.
Divulgar o Auxílio-inclusão, quando for 
regulamentado.

Foi identificado o desejo de muitas pessoas 
com deficiência de trabalhar, contrariando 
as alegações que preferem depender do 
BPC. 

Fazer reuniões presenciais, se possível antes da 
realização do cadastramento, para saber como 
divulgar a ação e conhecer pessoalmente os atores 
sociais. Eles podem facilitar o acesso às suas 
respectivas redes de contatos, identificar canais de 
comunicação e informar sobre a cultura local.

Nova Mutum, MT: Apoio e excelente 
acolhida da ação de cadastramento pelo 
Poder Público: Secretarias de Educação, 
Saúde, Assistência Social (CRAS) e iNSS. 
Estes órgãos públicos mostraram interesse 
em desenvolver outras ações voltadas para 
a inclusão, a partir do cadastramento. 

Estruturar projetos específicos de inclusão de pessoas 
com deficiência e ampliar o escopo, para atender 
outras demandas de diversidade: egressos do sistema 
prisional, GLBT, etc.

O cadastramento teve também a presença 
de pessoas em processo de reabilitação, a 
partir de convite e encaminhamento feitos 
pelo iNSS.

Estreitar o relacionamento com o iNSS, para 
treinamento de pessoas em processo de reabilitação e 
posterior contratação.
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Constatações Recomendações

Dificuldade dos profissionais de Recursos 
Humanos ao entrevistar candidatos 
com deficiência; muitos não tiveram 
essa experiência e nem sempre recebem 
orientações sobre como proceder.

Levantar as experiências anteriores do candidato; 
perguntar sobre suas possibilidades de movimentos 
(funcionalidade) e como planeja executar as tarefas. 
Muitas vezes o entrevistador não imagina que esse 
desempenho seja possível;
Fornecer informações detalhadas ao candidato sobre o 
cargo: condições da obra, do posto, atividades a serem 
desempenhadas. Para isso, é importante ir além da 
descrição do Manual de Cargos e Salários: é desejável 
visitar os postos de trabalho, se possível.

Dificuldades para recrutar pessoas com 
deficiência, acarretando dificuldades para 
cumprir a cota.

Ampliar o leque de possibilidades de recrutamento 
e seleção, no corporativo e nas obras, incluindo 
ocupações de nível técnico e superior. O número 
de pessoas com deficiência que concluem o Ensino 
Médio e o Superior está aumentando e elas buscam 
ocupações/cargos compatíveis com sua escolaridade;
Ampliar o número de contratações, analisando 
competências, potencial, perfil e habilidades, 
juntamente com a disponibilização de melhores 
condições de acessibilidade e de recursos de 
tecnologia assistiva;
Ampliar contatos e estabelecer parcerias com o RH 
que funciona nas obras: Mestres de Obra, Agentes 
de Comunicação Social (fazem a interface entre a 
empresa e a comunidade, resolvendo eventuais 
problemas), fornecedores locais de mão de obra e 
outros;
Realizar vivências com o pessoal da obra que faz 
recrutamento e seleção, para orientá-los;
Envolver de forma efetiva um ou mais responsáveis do 
programa de inclusão (do corporativo), no momento 
das contratações e no início das obras, para capacitar 
os responsáveis da obra pelas contratações;
Fazer programa de indicação de pessoas com 
deficiência no canteiro;
Envolver as áreas de Saúde Ocupacional, Segurança 
e Ergonomia desde o início do processo de 
Recrutamento e Seleção;
incrementar a contratação de Aprendizes com 
deficiência, selecionando, ao final do estágio, os que 
podem permanecer na empresa;
identificar e divulgar na empresa boas práticas 
identificadas nos locais de trabalho, nos postos 
ocupados por pessoas com deficiência.
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A voz das empresas

Dra. Caroline Melloni Moraes do Nascimento Cliber (SiNiCESP) 
apresentou as sugestões elaboradas pelas empresas participantes do 
GT de inclusão com vistas à elaboração do próximo Termo de Com-
promisso.

Estas sugestões foram discutidas em duas reuniões, com a 
presença do SiNiCESP e dos representantes das empresas, a partir 
de solicitação da SRTE/SP.

O ponto de partida para a elaboração do próximo Termo fo-
ram as particularidades do setor da Construção Pesada, assim defi-
nidas pelas próprias empresas:

 • Atividades com grau de risco elevado;
 • Trabalho de natureza nômade;
 • As obras geralmente ocorrem longe dos grandes centros, di-

ficultando o acesso de pessoas com deficiência;
 • Maior parte dos postos de trabalho está nos canteiros; portan-

to, não adianta tentar cumprir a cota concentrando pessoas 
com deficiência no setor administrativo, pois este tem poucas 
vagas;

 • Condições de segurança;
 • Dinamismo da obra: de acordo com a etapa, os profissionais 

podem trabalhar no solo ou em diferentes alturas, dentro e 
fora dos ambientes;

 • Ausência de base de currículos ou de fornecedor de mão de 
obra;

 • Concorrência entre empresas de grande e médio porte;
 • Dificuldade de obter laudo médico que esteja preenchido de 

acordo com as exigências da fiscalização;
 • Obstáculos colocados pelo cliente, que contrata a construtora;
 • O número de trabalhadores sofre expressiva flutuação ao 

longo da obra. isso dificulta o cumprimento da cota.
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As empresas participantes do GT de inclusão reiteraram sua 
postura de valorizar a dignidade da pessoa humana, a igualdade e 
a não discriminação no ambiente de trabalho. Empenham-se para 
que seus profissionais possam crescer e ter oportunidades e condi-
ções iguais.

O estudo elaborado pelo Amankay está servindo de instru-
mento para que as empresas encarem os desafios, busquem solu-
ções e possam evoluir na inclusão de pessoas com deficiência. Vá-
rias empresas enfatizaram que o Diagnóstico está sendo um instru-
mento indispensável de reflexão; a avaliação das reuniões mensais 
foi positiva: elas trazem subsídios para as ações.

sugestões das empresas para o próximo termo

 • Realização de campanhas de combate à discriminação e pela 
qualidade da inclusão das pessoas com deficiência, tendo 

Figura 21
Norberto Odebrecht S.A. 
A foto mostra os paredões 
da Hidrelétrica Teles Pires, 
no município de Paranaíta, 
MT. Armador – Realizando 
montagem de andaime. 
Pedreiro – posicionado a 
meia altura em estrutura da 
Hidrelétrica Teles Pires.
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como público preferencial profissionais em posição de che-
fia, considerando também clientes e a sociedade em geral. 
Estas campanhas devem ter caráter permanente, ultrapas-
sando a duração do acordo;

 • Formação de mão de obra. As empresas sugerem oferecer 
cursos gratuitos, adequados às necessidades do mercado; 

 • intensificar a preparação dos colegas no ambiente de trabalho;
 • Oferecer condições de acessibilidade, segurança e saúde dos 

trabalhadores com deficiência no ambiente de trabalho;
 • Sugestão: não considerar os trabalhadores afastados pelo 

iNSS na base de cálculo da meta de contratação de pessoas 
com deficiência a ser definida no próximo acordo, conside-
rando as constantes mobilizações e desmobilizações;

 • Divulgação de vagas de empregos e candidatos (Banco de Va-
gas e Currículos do SiNiCESP e outros) para que a população 
tenha acesso;

 • Distribuição da Cartilha do Banco de Vagas e Currículos do  
SiNiCESP, que ensina o acesso ao Banco. O Banco tem vagas 
para pessoas com e sem deficiência. A orientação é que a 
vaga seja divulgada, sem especificar se é para pessoas com 
ou sem deficiência;

 • Alimentação do hotsite de inclusão profissional de pessoas 
com deficiência na Construção Pesada do SiNiCESP, que foi 
reformulado e é atualizado constantemente;

 • Comissão de acompanhamento, grupo de trabalho e grupo 
de estudo – presença de, pelo menos, um representante de 
cada empresa nas reuniões que ocorrem mensalmente no 
Sindicato para discutir problemas e alternativas. Os resul-
tados têm sido positivos e a cota está sendo cada vez mais 
cumprida – daí a importância da participação de todos;

 • Sugestão: ampliação do prazo das fiscalizações para 6 meses, 
em função das oscilações de contratação. A cada fiscalização, 
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o Auditor Fiscal do Trabalho deverá certificar que a empre-
sa se submeteu à fiscalização e se está ou não cumprindo a 
meta de contratação estipulada no Acordo.

Finalizando, as empresas firmaram o próximo Termo e reite-
raram seu empenho em cumprir as metas e garantir a presença de 
pessoas com deficiência nas obras, em números crescentes.
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evento final

Os representantes do GT de inclusão, a equipe do SiNiCESP, a 
SRTE/SP e a equipe do Amankay analisaram e incorporaram as 

reflexões e recomendações dadas pelos especialistas, no Seminário 
Técnico, que também constam desta publicação.

O resultado foi apresentado em um evento aberto para todos 
os interessados, profissionais das áreas de Recursos Humanos, Em-
pregabilidade, estudiosos do tema, no dia 16 de maio de 2015, na 
Escola SENAi Francisco Matarazzo, no bairro do Brás.

Figura 22 
Dr. José Carlos do 
Carmo, Auditor 
Fiscal da SRTE/
SP – assinatura 
do Termo de 
Compromisso em 
vigência.
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terminando...

Como muitos afirmam, a inclusão é um processo.
Portanto, ao falar dela, devemos conjugar os verbos no gerúndio: 

construindo, participando, mobilizando, engajando, vivenciando.
incluir pressupõe continuidade; a cada iniciativa, nos aproxi-

mamos mais do objetivo maior.
Retomamos a frase final do livro “Construindo a inclusão da 

pessoa com deficiência”,

Os relatos apresentados neste livro mostram, sem ideali-
zações e concessões de qualquer tipo que, mesmo quando 
não é fácil, é possível incluir. E se a Construção Pesada pode 
fazê-lo, cabe lançar aos setores da economia que ainda não 
o estão fazendo, o desafio de começar já.99

Parabéns aos atores do processo aqui narrado: SiNiCESP, em-
presas participantes, Superintendência Regional do Trabalho e Em-
prego/SP – e, por que não mencionar? – à equipe técnica do Aman-
kay, que deu o seu melhor: Alexandre Guerra, Luiza De Paula, Maria 
de Fátima e Silva, Carolina Domingues De Paula e Keidi Mendes.

99 Op. Cit., p. 187.
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Figura 23
Souza Compec Engenharia 
e Construções LTDA. 
Eletricista com deficiência 
física (deformidade de 
segmentos dos dedos das 
mãos, sem possibilidade 
de cirurgia corretiva) 
trabalha na obra de 
restauração da Rodovia 
SP103. Município de 
Jambeiro, SP.
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Para saber mais

Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência – LBI
 • Estudo comparado da Lei Brasileira de inclusão

 http://www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br/Content/
uploads/20151117113523_Estudo_Comparado_Lei_Bra-
sileira_inclusao_Pessoa_Deficiencia.pdf Acesso em 13 mai 
2017.

Destaque: capítulo 16 – Direito ao Trabalho
 • Guia sobre a LBi – Lei Brasileira de inclusão – Mara Gabrilli

 http://maragabrilli.com.br/wp-content/uploads/2016/03/
Guia-sobre-a-LBi-digital.pdf. .Acesso em 13 mai 2017.

Aprendizes com deficiência
 • Contratação de Aprendizes com deficiência – CiEE

 http://www.oabsp.org.br/comissoes2010/defesa-direitos-
-pessoas-especiais/noticias/contratacao-de-aprendiz-com-
-deficiencia-ciee. Acesso em 13 mai 2017.

 • Manual da Aprendizagem – o que é preciso saber para con-
tratar o Aprendiz. Ministério do Trabalho e Emprego, 2014.

 http://www.colmeia.org.br/v2/downloads/manual_apren-
diz_2015.pdf. Acesso em 13 mai 2017.



174

Programa ACESSUAS Trabalho
 • Tire todas as suas dúvidas sobre o Programa Nacional de 

Acesso ao Mundo do Trabalho
 Nesta edição da Teleconferência MDS, os representantes do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
(MDS) explicam a importância do Programa Acessuas Tra-
balho para promover a inclusão produtiva de pessoas cadas-
tradas no SUAS. Além disso, o programa também debate as 
ações do BPC Trabalho, que promove ações de inclusão pro-
dutiva para as pessoas com deficiência. http://www.capa-
citaassessoria.org/programas-sociais/programa-acessuas-
-trabalho/duvidas-sobre-o-programa-acessuas-trabalho. 
Acesso em 13 mai 2017.

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – ODM
 • Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio

 http://www.pnud.org.br/odm.aspx. Acesso em 13 mai 2017.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS
 • Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

 http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=134:objetivos-de-desenvolvi-
mento-sustentavel-ods&catid=100:chamada-2&lang=pt-
-BR&itemid=433. Acesso em 13 mai 2017.

 • iBGE – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS. Por 
José Antonio Sena

 http://www.cetem.gov.br/images/palestras/2015/minera-
cao /05-jose-sena.pdf. Acesso em 12 mai 2017.
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Anexos

 Anexo 1. Programação do workshop inicial	–	
05/09/2014

09h00 – 09h30:
Abertura: boas vindas e apresentação do workshop SiNiCESP
Dr. José Carlos do Carmo – SRTE/SP

09h30 – 10h10:
Apresentação do Projeto e perguntas – Marta Gil – Amankay

10h10 – 11h10:
Animação da dinâmica – Maria de Fátima e Silva – Amankay

11h10 – 11h30:
Coffee break

11h30 – 12h30:
 Apresentação dos resultados da dinâmica – Maria de Fátima 

e Silva – Amankay
12h30 – 12h45:

Preenchimento de questionário – empresas participantes
12h45 – 13h00:

 Encerramento, agradecimento, próximo passo: visitas às 
empresas – Marta Gil – Amankay
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	Anexo	2.	Produto	1	–	Roteiro	de	Entrevista

O roteiro foi elaborado para coletar informações de natureza 
qualitativa sobre as expectativas em relação ao trabalho e identifi-
car a atuação da empresa no que se refere à pessoa com deficiência, 
desde o levantamento de vagas até a retenção e promoção, do pon-
to de vista dos desafios enfrentados.

 • Expectativas em relação ao nosso trabalho
 • Desafios que enfrentam na inclusão de pessoas com deficiência:

 ° Levantamento de vagas
 ° Recrutamento de candidatos
 ° Avaliação dos laudos dos candidatos
 ° Realização da entrevista
 ° Elaboração de parecer
 ° Encaminhamento para o médico do trabalho
 ° Contratação
 ° integração/convivência
 ° Treinamento
 ° Acompanhamento do desempenho (gestão e avaliação)
 ° Retenção
 ° Promoção (carreira)

 • Desafios – levantamento de vagas:
 • Desafios – recrutamento de candidatos:
 • Desafios – avaliação dos laudos do candidato
 • Desafios – realização da entrevista para candidatos com 

deficiência física, auditiva, intelectual, visual, mental /trans-
tornos mentais e/ou múltipla

 • Desafios: elaboração de parecer
 • Desafios – encaminhamento para o médico do trabalho
 • Desafios – contratação
 • Desafios – integração
 • Desafios – treinamento 
 • Desafios – acompanhamento do desempenho 
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 • Desafios – retenção
 • Desafios – promoção
 • A empresa trabalha com consultoria para o tema da inclusão?
 • Qual é a área da empresa responsável pela inclusão de pes-

soas com deficiência? Quantas pessoas estão na área? Qual é 
a sua formação?

 • Verificar a acessibilidade geral da empresa (sede adminis-
trativa);

 • Verificar a existência de recursos de acessibilidade e equipa-
mentos no escritório;

 • Quando a empresa começou a ser fiscalizada?
 • Data de início das ações (ou do programa) de inclusão na 

empresa;
 • Solicitar documentos institucionais (Missão, Visão, Relatório 

de Responsabilidade Social e outros).
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	Anexo	3.	Produto	1	–	Ações	de	Diversidade	da	empresa

Este instrumento complementa o anterior: traz informações 
quantitativas sobre as ações de diversidade da empresa, aprofun-
dando as informações relativas aos funcionários com deficiência.

AÇÕES DE DIVERSIDADE DA EMPRESA
DIAGNÓSTICO

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA (MATRIZ)

Empresa (Razão Social):        

Nome Fantasia:          

CNPJ:     

Endereço:     

CEP:               Município:                 Estado:     

Contato:                

Função/Cargo           

Telefone             E-mail:      

informe abaixo os estabelecimentos ativos de sua empresa, 
identificando a localização, a natureza: obra ou permanente (escri-
tório/ centro de distribuição) e o número de empregados atual e de 
profissionais com deficiência (até Jan/2015):

 Localização 
(Município/UF)

Natureza Nº de 
Empregados Nº de PcD

Permanente Obra

1

2

3
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Programas

 • A empresa possui Certificações/Selos relacionados à Gestão 
de Pessoas, Diversidade e/ou Responsabilidade Social? 

Sim (   ) Não (   )    Se sim, quais? ________________________________

 • A empresa possui Código de Conduta Profissional ou Código 
de Ética? 

Sim (   ) Não (   )

 • A empresa possui Política de Responsabilidade Social/ Sus-
tentabilidade?

Sim (   ) Não (   )

Foram contratadas PcD para os programas (de janeiro a de-
zembro 2014):

 • Programa de Estágios (   ) Não  ou  (   ) Sim – Quantas PcD     

 • Programa de Trainees (   ) Não  ou  (   ) Sim – Quantas PcD           

 • Programa de Aprendizagem (   ) Não  ou  (   ) Sim – Quantas PcD           

 • Outros Programas:_______________________________________________             
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Políticas referentes à diversidade

A empresa
Sim Não Comente:

Tem Censo interno sobre a diversidade (etnia/raça, 
idade, deficiência, etc.) 

Tem Política interna de valorização da diversidade e 
não discriminação aprovada pela alta direção

Tem indicadores de Avaliação das práticas de gestão 
de diversidade

Tem Relatório Social

Tem ações para retenção da PcD 

Tem ações para promoção da PcD

Oferece benefícios de saúde para companheiros do 
mesmo sexo

Oferece benefícios diferenciados para colaboradores 
com deficiência e/ou filhos com deficiência

Menciona a questão da Diversidade na Missão ou 
Visão

Tem mecanismos de denúncia de situações de 
discriminação de quaisquer naturezas 

Comemora a Diversidade em datas específicas/
eventos/mídias sociais/comunicação interna

Tem Comitê (s) para discutir a Diversidade

Tem Comitê (s) para discutir a inclusão da PcD

Estende a política de Diversidade para fornecedores, 
clientes e demais públicos com os quais ela se 
relaciona.

Participou de palestras, workshops, cursos ou outros 
eventos sobre Diversidade e inclusão nos últimos 
dois anos.

Participa regularmente das reuniões da Câmara 
Paulista para Inclusão da PcD da SRTE/SP

Participa regularmente das reuniões da comissão 
de acompanhamento do termo de compromisso, 
organizadas pelo SiNiCESP
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Perfil da empresa

Nível hierárquico
Homens Mulheres

TotalCom 
Deficiência

Sem 
Deficiência

Com 
Deficiência

Sem 
Deficiência

Quadro Executivo/ Alta 
Direção

Gerência

Supervisão, Chefia ou 
Coordenação

Quadro Técnico

Quadro Operacional

Quadro administrativo

Total

OBS: A resposta deve considerar o quadro geral de funcionários da empresa, envolvendo todas as 
obras e escritórios. Utilizar os dados mais atualizados possíveis, informando período de referência 
e fonte.

Áreas de atuação da diversidade

Assinale em que fase estão as políticas referentes à Diversidade

Em fase de 
estudos

Em fase de 
implantação

Em 
execução

Não há 
política 

específica

Étnico – Racial

Gênero

idade (acima de 45)

Pessoa com Deficiência

Orientação sexual (LGBT)

Egressos do Sistema 
Prisional

Outros (especificar): 
_______________________________
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Ações desenvolvidas

Preencha uma tabela para cada ação voltada à inclusão de Pessoas 
com Deficiência que está em fase de execução

Nome da Ação de Inclusão:        

Área e Pessoa Responsável         

Coordenação das ações:        (   ) individual     (   ) Comitê 

Composição do Comitê (discriminar as áreas):            

Resumo (máximo 6 linhas):

Área destinada ao preenchimento pelo diretor da área de diversidade

A empresa considera que a Diversidade é um tema estratégico para a Sustentabilidade do 
negócio? Por quê?

informações adicionais

Espaço para observações que considerar pertinentes:

Declaro, para os devidos fins, que todas as informações prestadas 
acima são verdadeiras, pelas quais me responsabilizo e coloco-me 
à disposição para eventuais esclarecimentos.

Responsável pelo preenchimento Cliente – Diretor da área responsável

Nome:     Nome:       

Cargo______________________________________________ Cargo
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 Anexo 4. Produto 3 – formulário para visita técnica

Análise de acessibilidade e de funções

Parte I – Identificação da empresa

Empresa: ____________________________________________________________________________________________________
Tipo de obra: ________________________________________________________________________________________________
Endereço da obra: __________________________________________________________________________________________
Bairro: _______________________________________________________________________________________________________
Cidade________________________________________________________________________________________________________
CEP__________________________UF __________________

Observações gerais:

Parte II – Localização da empresa e formas de acesso

Localização da empresa
 (   ) Zona urbana                   (   ) Zona rural       (   ) Zona periférica 
 (   ) Galpões de fábrica       (   ) Sites em clientes

Acesso

 (   ) Transporte público       (   ) Transporte público adaptado
 (   ) Fretado comum             (   ) Fretado adaptado

Estacionamento

 (   ) Vagas comuns   (   ) Vagas reservadas    (   ) Não disponível para funcionários

Obs.

_______________________________________________________________________________________________________________

Fotos:
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Parte III – Acessibilidade na portaria/ recepção

Piso
 (   ) Liso                           (   ) Irregular 
 (   ) Rústico                     (   ) Tátil 

Elevador

 (   ) Cremalheira  c/ operador           (   ) Botoeira em braile
 (   ) Comum sem ascensorista           (   ) Sonorizador
 (   ) Comum com ascensorista          

Escadas

 (   ) Com corrimão    (   ) Sem corrimão    (   ) Corrimão duplo  (   ) Madeira/ tábuas

Acesso

 (   ) Circulação de veículos   (   ) Catraca
 (   ) Porta automática             Distância:_________________________ Tempo:_______
 (   ) Crachá eletrônico            Localização_______________________  Altura:________
 (   ) Crachá manual:                Localização________________________Altura:________

Obs.

_______________________________________________________________________________________________________________

Fotos: 
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Parte IV – Acessibilidade das áreas comuns

Sanitários
(   ) Não adaptado     (   ) Parcialmente adaptado     (   ) Adaptado

Acesso até o local dos sanitários
Piso

 (   ) Liso                                (   ) Irregular 

 (   ) Rústico                          (   ) Tátil 

Elevador

 (   ) Cremalheira  c/ operador           (   ) Botoeira em braile

 (   ) Comum sem ascensorista           (   ) Sonorizador

 (   ) Comum com ascensorista          

Escadas

 (   ) Com corrimão    (   ) Sem corrimão    (   ) Corrimão duplo  (   ) Madeira/ tábuas

Características do local

 (   ) Porta estreita_______________ cm          (  ) Porta larga _____________ cm

 (   ) Amplo espaço interno                           (  ) Barras de apoio

 (   ) = Altura espelho_________________         (  ) Altura pia ___________________________

 (   ) Altura papeleira _________________         (  ) Altura sabonete ____________________

 (   ) inclinação espelho                                  (  ) Altura maçaneta ____________________

Obs.

_______________________________________________________________________________________________________________

Fotos:
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Vestiário
(   ) Não adaptado          (   ) Parcialmente adaptado     (   ) Adaptado

Acesso até o local
Piso

 (   ) Liso                              (   ) Irregular 

 (   ) Rústico                        (   ) Tátil 

Elevador

 (   ) Cremalheira  c/ operador           (   ) Botoeira em braile

 (   ) Comum sem ascensorista            (   ) Sonorizador

 (   ) Comum com ascensorista          

Escadas

 (   ) Com corrimão   (   ) Sem corrimão    (   ) Corrimão duplo  (   ) Madeira/ tábuas

Características do local

 (   ) Porta estreita___________ cm               (   ) Porta larga _____________ cm

 (   ) Porta/medida padrão                         (   ) Amplo espaço interno     

 (   ) Barras de apoio                                    (   ) Altura armários________________

 (   ) Altura pia _____________________           (   ) Chuveiros individuais 

 Altura registro ____________________           (   ) Chuveiros coletivos

Obs.

_______________________________________________________________________________________________________________

Fotos:
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Refeitório
(   ) Não adaptado  (   ) Parcial/ adaptado  (   ) Adaptado

Acesso até o local
Piso

 (   ) Liso                            (  ) Irregular 

 (   ) Rústico                      (  ) Tátil 

Elevador

 (   ) Cremalheira  c/ operador           (   ) Botoeira em Braile

 (   ) Comum sem ascensorista            (   ) Sonorizador

 (   ) Comum com ascensorista          

Escadas

 (   ) Com corrimão    (   ) Sem corrimão    (   ) Corrimão duplo  (   ) Madeira/ tábuas

Características do local

 (   ) Área de circulação ampla                 (   ) Área de circulação estreita

 (   ) Piso liso                                                  (   ) Piso antiderrapante

 (   ) Presença de degraus                          (   ) Piso tátil alerta

 (   ) Piso tátil direcional                             (   ) Barras de apoio    

 (   ) Porta estreita____________ cm             (   ) Porta larga _______________ cm

 (   ) Entrada com catraca                           (   ) Sistema self service 

 (   ) Entrada sem catraca                           (   ) Balcão de distribuição c/ funcionário 

 (   ) Entrada alternativa                             (   ) Marmitex

 (   ) Mobiliário com cadeiras fixas          (   ) Altura do balcão____________

Obs.

_______________________________________________________________________________________________________________

Fotos:
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Sala Reunião / Treinamento
(   ) Não adaptado  (   ) Parcialmente adaptado  (   ) Adaptado

Acesso até o local
Piso

 (   ) Liso                                (   ) Irregular 

 (   ) Rústico                          (   ) Tátil 

Elevador

 (   ) Cremalheira  c/ operador           (   ) Botoeira em braile

 (   ) Comum sem ascensorista           (   ) Sonorizador

 (   ) Comum com ascensorista          

Escadas

 (   ) Com corrimão    (   ) Sem corrimão    (   ) Corrimão duplo  (   ) Madeira/ tábuas

Características do local

 (   ) Área de circulação ampla                    (   ) Área de circulação estreita

 (   ) Piso liso                                                    (   ) Piso antiderrapante

 (   ) Degraus                                                    (   ) Piso tátil alerta

 (   ) Piso tátil direcional

 (   ) Porta estreita______________ cm            (   ) Porta larga ____________ cm

 (   ) Mobiliário adaptado

Obs.

_______________________________________________________________________________________________________________

Fotos:
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Almoxarifado

 (   ) Não adaptado    (   ) Parcial/ adaptado     (   ) Adaptado

Acesso até o local
Piso

 (   ) Liso                                (   ) Irregular 

 (   ) Rústico                          (   ) Tátil 

Elevador

 (   ) Cremalheira  c/ operador           (   ) Botoeira em braile

 (   ) Comum sem ascensorista            (   ) Sonorizador

 (   ) Comum com ascensorista          

Escadas

 (   ) Com corrimão    (   ) Sem corrimão    (   ) Corrimão duplo  (   ) Madeira/ tábuas

Características do local

 (   ) Área de circulação ampla                (   ) Área de circulação estreita

 (   ) Piso liso                                                 (   ) Piso antiderrapante

 (   ) Degraus                                                 (   ) Piso tátil alerta

 (   ) Piso tátil direcional

 (   ) Porta estreita______________ cm         (   ) Porta larga ______________ cm

 (   ) Cadeiras fixas                                       (   ) Cadeiras móveis

 (   ) Palco com rampa                                 (   ) Mobiliário adaptado

Obs.

______________________________________________________________________________________________________________

Fotos:
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Ambulatório
 (   ) Não adaptado     (   ) Parcialmente adaptado     (   ) Adaptado

Acesso até o local
Piso

 (   ) Liso                                (   ) Irregular 

 (   ) Rústico                          (   ) Tátil 

Elevador

 (   ) Cremalheira  c/ operador           (   ) Botoeira em braile

 (   ) Comum sem ascensorista           (   ) Sonorizador

 (   ) Comum com ascensorista          

Escadas

 (   ) Com corrimão    (   ) Sem corrimão    (   ) Corrimão duplo  (   ) Madeira/ tábuas

Características do local

 (   ) Área de circulação ampla               (   ) Área de circulação estreita

 (   ) Piso liso                                                (   ) Piso antiderrapante

 (   ) Degraus                                                (   ) Piso tátil alerta

 (   ) Piso tátil direcional

 (   ) Porta estreita____________ cm           (   ) Porta larga _____________ cm

 (   ) Mobiliário adaptado

Obs.

_______________________________________________________________________________________________________________

Fotos:
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Canteiro da obra
 (   ) Não adaptado     (   ) Parcialmente adaptado     (   ) Adaptado

Acesso até o local
Piso

 (   ) Liso                                (   ) Irregular 

 (   ) Rústico                          (   ) Tátil 

Elevador

 (   ) Cremalheira  c/ operador           (   ) Botoeira em braile

 (   ) Comum sem ascensorista           (   ) Sonorizador

 (   ) Comum com ascensorista          

Escadas

 (   ) Com corrimão    (   ) Sem corrimão    (   ) Corrimão duplo  (   ) Madeira/ tábuas

Características do local

 (   ) Área de circulação ampla         (   ) Área de circulação estreita

 (   ) Piso liso                                         (   ) Piso antiderrapante

 (   ) Piso terra                                       (   ) Pedras/pedriscos no chão

 (   ) Degraus                                         (   ) Piso tátil alerta

 (   ) Piso tátil direcional

 (   ) Máquinas pesadas                     (   ) Excesso de ruído

 (   ) Tráfego de veículos                   (   ) Placas de sinalização

Equipamentos de segurança necessários:_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Obs.

_______________________________________________________________________________________________________________

Fotos:
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Alojamento
(  ) Não adaptado      (   ) Parcialmente adaptado     (   ) Adaptado

Quantidade de funcionários por quarto/ casa: _________________________

Entre empresa e alojamento
Acesso
 (   ) Transporte público              (   ) Transporte público adaptado
 (   ) Fretado comum                     (   ) Fretado adaptado

Localização
 (   ) Zona urbana                (   ) Zona rural        (   ) Zona periférica 
 (   ) Galpões de fábrica     (   ) Sites em clientes

Estacionamento do alojamento
 (   ) Vagas comuns                 (   ) Vagas reservadas
 (   ) Não disponível para funcionários

Acesso até o local da obra
Piso
 (   ) Liso                                (   ) Irregular 
 (   ) Rústico                          (   ) Tátil 

Elevador
 (   ) Cremalheira  c/ operador           (   ) Botoeira em braile
 (   ) Comum sem ascensorista           (   ) Sonorizador
 (   ) Comum com ascensorista          

Escadas
 (   ) Com corrimão    (   ) Sem corrimão    (   ) Corrimão duplo  (   ) Madeira/ tábuas

Características do local
 (   ) Área de circulação ampla                 (   ) Área de circulação estreita
 (   ) Piso liso                                                 (   ) Piso antiderrapante
 (   ) Degraus                                                 (   ) Piso tátil alerta
 (   ) Piso tátil direcional
 (  ) Porta estreita______________ cm          (   ) Porta larga ____________ cm
 (  ) Mobiliário adaptado

Descrição do alojamento – considerar também o banheiro

Cozinha para preparo de refeições

Lavanderia

Espaço de convivência

Obs.
_______________________________________________________________________________________________________________
Fotos:
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Agência bancária / caixa eletrônico
(   ) Não adaptado  (   ) Parcialmente adaptado  (   ) Adaptado

Acesso até o local
Piso

 (   ) Liso                                (   ) Irregular 

 (   ) Rústico                          (   ) Tátil 

Elevador

 (   ) Cremalheira c/ operador           (   ) Botoeira em braile

 (   ) Comum sem ascensorista          (   ) Sonorizador

 (   ) Comum com ascensorista          

Escadas

 (   ) Com corrimão    (   ) Sem corrimão    (   ) Corrimão duplo  (   ) Madeira/ tábuas

Características do local

 (   ) Área de circulação ampla               (   ) Área de circulação estreita

 (   ) Piso liso                                               (   ) Piso antiderrapante

 (   ) Degraus                                               (   ) Piso tátil alerta

 (   ) Piso tátil direcional

 (   ) Porta estreita_____________ cm         (   ) Porta larga _____________ cm

 (   ) Mobiliário adaptado

Obs.
_______________________________________________________________________________________________________________
Fotos:
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Outros:_______________________________________________________________________________________________________

Biblioteca / farmácia / lanchonete/ sala de descanso
(   ) Não adaptado     (   ) Parcialmente adaptado      (   ) Adaptado

Acesso até o local
Piso

 (   ) Liso                                (   ) Irregular 

 (   ) Rústico                          (   ) Tátil 

Elevador

 (   ) Cremalheira  c/ operador           (   ) Botoeira em braile

 (   ) Comum sem ascensorista           (   ) Sonorizador

 (   ) Comum com ascensorista          

Escadas

 (   ) Com corrimão    (   ) Sem corrimão    (   ) Corrimão duplo  (   ) Madeira/ tábuas

Características do local

 (   ) Área de circulação ampla                 (   ) Área de circulação estreita

 (   ) Piso liso                                                 (   ) Piso antiderrapante

 (   ) Degraus                                                 (   ) Piso tátil alerta

 (   ) Piso tátil direcional

 (   ) Porta estreita___________ cm        (   ) Porta larga ________ cm

 (   ) Mobiliário adaptado

Obs.
_______________________________________________________________________________________________________________
Fotos:

Diversos
Acesso a café/água (bebedouro)
Saídas de emergência têm sinalização? 
Equipe de Segurança tem diretrizes específicas para trabalhadores com deficiência? 
As pessoas com deficiência fazem treinamento de emergência?
Ocorrência de acidentes do trabalho com pessoas com deficiência
Outros:______________________________________________________________________________________________________
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Parte V – Observação dos postos de trabalho

Posto nº:________ Cargo ____________________________________________________________________________________

Área / setor / departamento ____________________________________________________________________________

Localização:________________________________________________________________________________________________

Acesso até o local
Piso

(   ) Liso                         (   ) Irregular 

(   ) Rústico                   (   ) Tátil 

Elevador

(   ) Cremalheira c/ operador      (   ) Botoeira em braile

(   ) Comum sem ascensorista     (   ) Sonorizador

(   ) Comum com ascensorista    

Escadas

(   ) Com corrimão (   ) Sem corrimão (   ) Corrimão duplo (   ) Madeira/tábuas

Características do local

 (   ) Área de circulação ampla         (   ) Área de circulação estreita

 (   ) Piso liso                                          (   ) Piso antiderrapante

 (   ) Piso rústico                                    (   ) Piso tátil 

 (   ) Degraus                                           (   ) Porta estreita_____ cm  (   ) Porta larga _____ cm

Sinalização de segurança

 (   ) Visual (luz)       (   ) Sonora (sirene)    (   ) Informação escrita

Saídas de emergência

 (   ) Corredores  (   ) Escadas (   ) Sinalização visual  (   ) Sinalização sonora
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Horário de trabalho ______________________________________________________________________________________

Vestimenta de trabalho __________________________________________________________________________________

Equipamentos de proteção ______________________________________________________________________________

Descrição___________________________________________________________________________________________________

Equipamentos utilizados:_________________________________________________________________________________

Mobiliário __________________________________________________________________________________________________

Outros: ______________________________________________________________________________________________________

Legenda
MS = membro superior   Mi = membro inferior

Grau 1 = baixo   Grau 2 = mediano  Grau 3 = alto

Cognitiva Grau Área motora Grau Sensorial Grau

Compreensão  Força e agilidade de MS  Acuidade visual  

Comunicação 
oral  Força e agilidade de Mi  Acuidade auditiva  

Atenção visual  Agilidade de mov. bi 
manuais  Sensibilidade tátil  

Atenção auditiva  Coord. motora fina    

Aspectos psicofísicos

Rapidez  Qualidade  

Precisão  Concentração  

Capacidade aprendizagem  Destreza manual  

Organização  Memória  

Postura

Em pé  Sentada  

Deslocamento frequente  Agachado  

Deslocamento eventual   

Riscos físicos
Radiação ultravioleta/ sol  Temperatura (frio/

calor)  

Chuva  Alterações 
climáticas  

Riscos ergonômicos

Ritmo de trabalho  Preensão e pinça 
com força  

Transporte manual de 
materiais  Peso e tamanho 

diversos  

Passagem de fios  Repetição de 
atividades  

Observações
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