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PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Trabalhadores são contratados para 
cargos inferiores a sua capacitação

O setor de terceirização vem se con-
solidando no mercado de trabalho 
brasileiro. Além de representar 

diminuição de gastos, a prática é estraté-
gica. Enquanto as organizações focam na 
atividade principal, as terceirizadas fi cam 
encarregadas, principalmente, de serviços 
como, limpeza, call center e vigilância.

Manutenção industrial, logística, tecnologia 
da informação e atividades de apoio adminis-
trativo, entre outras, também são oferecidas. 
Pesquisa do Sindicato das Empresas de Pres-
tação de Serviços a Terceiros (Sindeprestem), 
de São Paulo, revela que o setor gera 10,5 
milhões de empregos, o que representa 23,9% 
dos trabalhadores com carteira assinada e 
11,4% da população economicamente ativa. A 
área teve aumento de 8,3%, na comparação de 
2011 com o ano anterior. Apesar da expressi-
vidade, o advogado e consultor empresarial, 
Adriano Dutra  afi rma que ainda não existe 
legislação específi ca sobre o ramo. Atual-
mente, a terceirização é regida pela Súmula 
nº 331, do Tribunal Superior do Trabalho 
(TST), que não representa uma lei.

PROJETO DE LEI
No Congresso Nacional, são várias as 

tramitações acerca do tema, que vem se 
difundindo desde 1994, quando a Súmula 
no 331 foi criada. Em 2011, o assunto teve 
signifi cativo avanço com a aprovação, na 
Câmara dos Deputados, do projeto de lei 
no 4330/04, do deputado Sandro Mabel 
(PMDB/GO). A matéria está na Comissão 
de Constituição e Justiça.

Adriano Dutra destaca que a matéria tem o 
objetivo de trazer melhorias para as organiza-
ções e trabalhadores prestadores de serviços. 
Entre os pontos, constam normas sobre a 
legalidade da terceirização na contratação de 
serviços determinados, específi cos e realizados 
por empresa especialista. “Esse item é impor-
tante na busca da pacifi cação jurídica do tema, 
sobre o que pode ou não ser terceirizado. Penso 
que o texto poderia ser ainda mais direto e 
específi co, mas representa avanço”.

Prevê ainda que as prestadoras tenham 
objeto social único, ou execute atividades 
similares. O advogado defende que a fi nali-
dade desse dispositivo é privilegiar a espe-
cialização, pois existem empresas, “visando 

participar de processos licitatórios, estão 
formalmente aptas para realizar qualquer 
tipo de serviço, ainda que tecnicamente não 
tenham o foco necessário”.

Outro destaque é sobre a responsabilidade 
das empresas para os casos trabalhistas. Se a 
tomadora de serviços fi scalizar o pagamento 
dos direitos trabalhistas e previdenciários da 
prestadora, para com os empregados, a res-
ponsabilidade da tomadora será subsidiária, 
como é atualmente.  “Porém, caso a empresa 
prestadora não realize a fi scalização, a sua 
responsabilidade passará a ser solidária, ou 
seja, no momento da execução trabalhista, 
o reclamante poderá escolher se cobrará a 
conta da prestadora ou da tomadora”.

O dispositivo prevê também garantia de 
patrimônio líquido mínimo por número de 
empregados. O objetivo é assegurar que as 
prestadoras tenham estrutura mínima. 

           
TENDÊNCIA

A atividade é considerada como tendência 
irreversível no mercado, principalmente na 
iniciativa privada, devido à necessidade de 
maior qualidade, competitividade e redução 
de custos. No meio público, também ocorre 
em grandes proporções, mas os problemas 
são maiores decorrentes dos limites impostos 
pelas leis de licitações no poder de escolha 
para contratações, no caso, o menor preço.

“Nesse sentido, muitas empresas prestado-
ras, que normalmente não prestariam serviços 
à iniciativa privada, aproveitam-se desses 
fatores para participar de licitações utilizando 
formatações de custo que não se sustentam ao 
longo do contrato, sob o ponto de vista eco-
nômico ou de qualidade”, afi rma o advogado.

 VANTAGENS E DESVANTAGENS
Ainda segundo o especialista, a terceiri-

zação tem diversas vantagens, entre elas 
concentração maior no foco das atividades 
fi nais, serviços especializados, melhoria de 
qualidade e maior agilidade e fl exibilidade 
nas tomadas de decisão. Além disso, permite 
a “racionalização e redução estrutural de 
custos na cadeia produtiva, seja pela dis-
persão das categorias profi ssionais, seja pela 
melhoria de processos e procedimentos”.

As desvantagens se devem aos processos 
de terceirização originados sem gestão e 

planejamento adequados, ou em contrata-
ções com base na redução de preços. Para 
o especialista, se as contratações forem mal 
planejadas ou visando ao baixo custo, po-
dem acarretar em problemas de qualidade, 
trabalhista e previdenciário.

DIREITOS TRABALHISTAS
A Consolidação das Leis do Trabalhistas 

(CLT) rege tanto os direitos dos profi ssionais 
de empresas tomadoras como os das presta-
doras, assegurando as mesmas prerrogativas 
para todos. “A diferenciação nos direitos 
ocorre em virtude da Convenção Coletiva 
aplicável a cada categoria profi ssional, ou 
seja, na maior parte dos casos as categorias 

profi ssionais mais organizadas e de empre-
sas maiores conseguem a negociação de 
direitos diferenciados”.

Ele considera que a Constituição Federal e 
a legislação em vigor suprem a necessidade 
de leis específi cas. No entanto, pondera 
que, em virtude de abusos cometidos por 
maus empresários, que se utilizaram da 
terceirização de forma inadequada visando 
prejudicar os trabalhadores, é necessário 
fi scalizar para coibir abusos.

Adriano Dutra defende a necessidade de 
obrigar as empresas a realizar gestão preven-
tiva de risco trabalhista e previdenciário, con-
forme está previsto no projeto de lei, e como 
critério importante a ser utilizado pelo TST. 

Adriano Dutra - afi rma que o projeto, em tramitação no Congresso, tem o 
objetivo de trazer melhorias para o setor

A lei das cotas, como é conhecida a 
norma 8213/91, determinou que as 
empresas reservem percentual para 

portadoras de deficiências. No entanto, no 
Ceará, estão descumprindo a legislação. 
De acordo com pesquisas e especialistas, 
trabalhadores nessas condições são contra-
tados para cargos inferiores para os quais 
foram capacitados.

Segundo o advogado Afrânio Melo, mui-
tas empresas comprovam que não encon-
tram pessoas capacitadas para os cargos 
específicos. Outro problema é que algumas 
companhias não possuem estrutura para 
receber os portadores de deficiências.

Afrânio Melo expõe que o objetivo das 
leis brasileiras é readaptar as pessoas que 
nasceram ou adquiram dificuldades físicas, 

auditivas ou mentais. “Não é assistência 
social. A Constituição Federal deixou de 
tratar a pessoa com deficiência como um 
inválido e tentou inseri-la no mercado de 
trabalho”. Conforme o especialista, não 
pode haver discriminação de salário e de 
direitos trabalhistas.

PRECONCEITO
Para o coordenador do Laboratório de 

Inclusão, projeto ligado à Secretaria de 
Trabalho e Desenvolvimento Social do 
Ceará, João Monteiro, as empresas preen-
chem o número de cotas apenas quantita-
tivamente, por conta do preconceito. “No 
Ceará, não conheço quem cumpra a lei de 
cotas qualitativamente. Existem muitas 
pessoas capacitadas, mas as empresas têm 

Afrânio Melo - “Não é assistência social. A Constituição deixou de tratar a pessoa 
com defi ciência como um inválido e tentou  inseri-la no mercado de trabalho
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muito preconceito. As pessoas com defici-
ência ou reabilitadas são postas apenas em 
funções elementares, que não precisam de 
tanta capacitação, mesmo se elas tiverem”.

Para ser considerado reabilitado, é 
necessário que seja submetido a pro-
cesso de inserção profissional desen-
volvido ou homologado pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS). O 
Laboratório de Inclusão funciona desde 
2004 e encaminha os reabilitadas para 
o mercado de trabalho.

O programa é composto pelos Núcleos de 
Estágio Universitário e de Acessibilidade 
Dificultada, promovendo a inserção pelo 
trabalho de estudantes do nível médio e 
superior, além de trabalhadores com defi-
ciência e vulnerabilidade social, por meio 
de seleção e acompanhamento, dentro de 
projetos específicos para cada deficiência.

LEGISLAÇÃO
Afrânio Melo afirma que o Brasil pro-

grediu muito no apoio ao deficiente e na 
fiscalização, tendo a legislação sobre o 
assunto mais completa da América do Sul. 
Porém, assegura que o número de porta-
dores de deficiência que estão empregados 
ainda é muito baixo.

O primeiro passo do país foi a ratificação 
da Convenção no 159, da Organização In-
ternacional do Trabalho (OIT), em 1989. 
Outro ato importante é a lei das cotas, que 
obriga empresas a reservar determinada 
quantidade de vagas para os profissionais 
reabilitados ou pessoas com deficiências. 
A empresa que tiver a partir de 100 fun-
cionários está obrigada a preencher de 2% 
a 5% dos cargos com trabalhadores nessas 

situações, de forma proporcional.
Em 1999, o decreto no 3.298 criou 

política nacional de integração. O texto 
define deficiência como “toda perda ou 
anormalidade de uma estrutura ou função 
psicológica, fisiológica ou anatômica que 
gere incapacidade para o desempenho de 
atividade, dentro do padrão considerado 
normal para o ser humano”.

INSATISFAÇÃO
Dados divulgados pela Assessoria de 

Imprensa do Ministério do Trabalho e 
Emprego afirmam que, em 2010, 17,4 mil 
novos empregos formais foram ocupados 
por pessoas com deficiência. Com o acrés-
cimo, chegou-se ao número de 306 mil tra-
balhadores com deficiência em atividade 
no Brasil, crescimento de 6,2% em relação 
a 2009 (288,6 mil).

Desse total, 54,47% possuem deficiência 
física, seguida dos auditivos; 22,49%, visu-
ais; 5,79%, mentais; 5,10% e deficiências 
múltiplas 1,26%. Na situação de emprega-
dos reabilitados foram declarados 10,90% 
do total das pessoas com deficiência.

De acordo com pesquisa da Fundação 
Instituto de Pesquisas Econômicas da 
Universidade de São Paulo (USP), do ano 
passado, 68,9% dos 628 trabalhadores com 
deficiências entrevistados estão insatis-
feitos com sua função exercida dentro das 
empresas. Esse percentual para trabalha-
dores em geral é de 42,8%.

A pouca compatibilidade apontada 
entre capacidade, experiência e função 
é ainda maior: 62,8% entre profissionais 
com deficiência contra 34,6% dos traba-
lhadores em geral.
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