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Reunião de equipe dirigente no Gabinete do Superintendente em 09/09/2010 suscitou 
dois questionamentos relevantes para a interpretação dos dados de inserção de Pessoas 
com Deficiência (PCDs) veiculada pelo Mirante. 

a) Para melhor caracterizar a situação do Estado de São Paulo (ESP) convém comparar 
os dados deste estado com os dados agregados do Brasil sem a participação do 
Estado de São Paulo. 

b) Qual seria, no Estado de São Paulo, o impacto da distribuição do Benefício de 
Prestação Continuada de Assistência Social (BPC) para Pessoas com Deficiência em 
termos da disponibilidade/indisponibilidade dessas pessoas para as oportunidades 
ocupacionais do mercado de trabalho? 

 
 
COMPARAÇÕES DO “ESP” COM O “BRASIL SEM O ESP” E DENTRO DO ESP 
 
No Mirante da Inserção de PCDs no Estado de São Paulo – Julho de 2010 – assim como 
na nova versão do Mirante da Aprendizagem Profissional - acrescentamos à primeira 
página uma linha informativa sobre os dados relativos ao Brasil excetuando o Estado de 
São Paulo. Aproveitamos, ainda, para fazer duas correções de dados publicados com 
distorções nas versões anteriores do Mirante: na coluna 7 (Nº total de Empregos de 
Estabelecimentos com 100 ou mais Empregos) e na coluna 9 (População residente de 
PCDs – Censo IBGE 2000). 
 

GERÊNCIAS REGIONAIS E AGÊNCIAS 
DA SRTE-SP E SEUS MUNICÍPIOS (645) 

DE JURISDIÇÃO 
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9 
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residente  
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Censo 
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ESTADO DE S. PAULO - 

Totais 
96.252 1.453 97.705 1,51 263.480 37,08 6.775.176 1,44 4.203.632 

BRASIL - Totais 288.593 1.957 290.550 0,68 909.330 31,95 23.041.728 1,26 24.600.256 

BRASIL SEM O ESP - Totais 192.341 504 192.845 0,26 645.850 29,86 16.266.552 1,19 20.396.624 

 
O presente extrato do Mirante PCDs de Julho/2010, complementado pelo detalhamento 
de dados por Gerência Executivas da SRTE-SP, sugere características significativas do 
Estado de São Paulo, resultantes, em grande parte, da participação notável que está 
unidade da Federação tem no conjunto do país em todas ações do MTE. Por exemplo, o 
Nº total de Contratos para PCDs (97.705, col. 3) representa, no final de Julho de 2010, 
nada menos que 33,6% do Brasil. 
 
A novidade da linha “Brasil sem o ESP” é que aquela mesma comparação eleva a 
participação do ESP para 50,7% do restante do país! Muito mais do que a participação 
relativa da população geral e da população de PCDs do estado em relação ao restante do 
Brasil. Trata-se sobretudo de produtividade mais elevada. 
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Tal desempenho manifesta-se, também, na coluna 4, em termos do percentual de 
crescimento do número de Contratações PCDs do período 2010 (Janeiro a Julho, na col. 
2)) em comparação com a posição de 31/13/2009 (RAIS, col. 1). Enquanto o ESP 
experimentou um crescimento de 1,51%, o incremento do Brasil sem o ESP foi de 
apenas 0,26%, quase seis vezes menor. 
 
Essa excelência, contudo, não justifica o nível modesto de realização do Potencial de 
Contratos PCDs (col. 5), às vésperas do 19º aniversário da Lei das Cotas, quando o ESP 
efetivou não mais que 37,08% (col. 6) do potencial de empregos para PCDs exigido pela 
Lei das Cotas, que era de 263.480 contratos em julho/2010. Esse potencial é resultante 
da aplicação dos percentuais de 2% a 5% aos respectivos quantitativos de cotas aos 
grupos de estabelecimentos empregadores com tamanhos igual ou superior a 100 
empregos. É bem verdade que nesse quesito o ESP se acha um pouco melhor 
posicionado do que o restante do país sem o ESP, no qual a realização do potencial não 
passa de 29,86%. 
 
O Mirante PCDs demonstra que os dados macro do ESP implicam enorme matização sob 
o ponto de vista dos municípios e do agrupamento dos mesmos por jurisdições das 25 
Gerências Regionais da SRTE-SP e suas 115 Agências1. Cotejar, por exemplo, os dados 
consolidados das Gerências Regionais (GRs) na segunda planilha da pasta “Mirante de 
Inserção PCDs no ESP Julho/2010 – DIVULG”. Vê-se 14 GRs com realização do potencial 
de contratações (col. 6) superior à média paulista de 37,06%, variando de 38,88% até o 
máximo de 66,31% que ocorre na área da GR de Presidente Prudente. 
 
O modelo estadualizado de gestão do programa PCDs da SRTE-SP tem sido, 
tradicionalmente centralizado pela Sede do órgão, contudo a atuação dos Auditores 
Fiscais do Trabalho (AFTs) se dá, via de regra, nas jurisdições das Gerências Regionais, 
as quais vêm se tornando cada vez mais proativas na implementação local do programa. 
Daí a importância de se enxergar o conjunto de dados do Mirante por municípios e 
jurisdições das GRs. Ainda quanto à coluna 6, identifica-se 08 GRs com realização do 
potencial abaixo do ESP, variando de 17,46% ao máximo de 36,53%. É claro que se 
pode e deve discutir as causas extremamente diversificadas dessas diferenças. 
Obviamente, os dados assim detalhados, sem qualquer pretensão de ranqueamento 
competitivo, oferece novos subsídios para o planejamento e a gestão da implementação 
do programa, inclusive quanto à distribuição de esforços e recursos humanos e 
materiais. 
 
Cabe, finalmente, notar (via coluna 8) que a representatividade quantitativa dos 
Contratos PCDs existentes no estado (97.705) é ínfima (apenas 1,44%!) diante do 
imenso universo de empregos formais no conjunto de estabelecimentos com 100 ou 
mais empregos, com seus 6,8 milhões de vínculos ativos ao final de Julho corrente. Essa 
relativização estatística do universo PCDs não deve esconder o alto significado ético e 
estratégico da complexa inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho e 
na cidadania plena. Ao contrário, quanto mais amplo e robusto o mercado de trabalho 
formal, mais se deve esperar que as minorias mais vulneráveis acelerem a sua plena 
integração no processo de desenvolvimento do país. E, o restante do Brasil (sem o ESP) 
precisa acelerar ainda mais, posto que também nesse aspecto está um pouco aquém do 
ESP, com 1,19% de participação naquele total de empregos. 
 
 
 
 

                                                 
1 No caso do município de São Paulo, só conheceremos razoavelmente a distribuição dos dados pela jurisdição das quatro 
Gerências Regionais da Capital (Norte, Sul, Leste e Oeste) e da Sede do órgão, quando terminarmos de agregar os dados 
pelos Distritos da Capital. Por enquanto, só temos os dados globais do município. 
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IMPACTOS DA CONCESSÃO DO “BPC” NA INSERÇÃO PROFISSIONAL DE PCD’S 
 
A mencionada modéstia dos resultados de inserção das pessoas com deficiência no 
mercado de trabalho, em comparação com o potencial de contratos exigido pela Lei das 
Cotas, às vésperas do 19º aniversário da Lei, acirra os debates sobre a identificação e 
remoção dos entraves. Quais seriam as grandes razões da insuficiência das 
contratações: a “invisibilidade” social dos PCDs nutrida pelos preconceitos, seu 
“desinteresse” pelas oportunidades de emprego formal, o nível muito baixo de 
escolaridade e qualificação profissional em relação às exigências do mercado, as 
resistências das empresas e outros agentes às responsabilidade redobradas do processo 
complexo de integração dos PCDs, as deficiências da legislação e da fiscalização do 
trabalho no controle do cumprimento das cotas? 
 
Dentre essas e outras interrogações, sobressai mais uma: a Constituição Federal de 
1988 institui o “Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC-LOAS)” 
que consiste no pagamento de 01 (um) salário mínimo mensal à pessoas idosas 
(com 65 ou mais anos) e à pessoa com deficiência incapacitante para a vida 
independente e para o trabalho, onde a renda per capita familiar seja inferior a ¼ do 
salário mínimo. Esse direito regulado pela Lei nº 10.741, de 01/10/2003. A gestão do 
benefício é do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e a 
operacionalização pertence ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Os recursos 
de custeio provêm do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS). 
 
Na medida em que o banco de dados do BPC, disponível no site do MDS, mostra que em 
Julho de 2010, só no Estado de São Paulo, nada menos que 239.851 recebem 
mensalmente um salário mínimo do FNAS, surge uma interrogação pungente sobre o 
impacto desse benefício sobre a disponibilidade dessas pessoas para as oportunidades 
de desenvolvimento profissional e inserção no mercado de trabalho, bem como sobre o 
impacto desse benefício assistencial nas condições de viabilidade de ampliação do 
cumprimento das cotas PCD segundo o potencial da Lei (colunas 11 e 5 do Mirante). 
 

GERÊNCIAS REGIONAIS E 
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13 
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com perfil 
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ESTADO DE S. 

PAULO 
97.705 263.480 37,08 4.203.632 361.460 239.851 0,7 2.390.185 

BRASIL 290.550 909.330 31,95 24.600.256 4.575.544 1.714.554 0,4 10.940.504 

BRASIL SEM O ESP 192.845 645.850 29,86 20.396.624 4.214.084 1.474.703 0,3 8.550.319 

 
A fim de trazer mais luz para esse debate sobre BPC e Lei das Cotas, integramos e 
retrabalhamos os dados disponíveis a partir desta versão do Mirante PCDs. Saudamos, 
desde logo, a boa qualidade do banco de dados do MDS sobre a distribuição do BPC, 
recuperável por municípios e estados de todo o país. Eis a fonte segura da nossa coluna 
11. 
 
Infelizmente, quanto à distribuição da população residente de PCDs, falta atualidade e 
especificidade de dados objetivos. A última fonte oficial consiste no Censo demográfico 
ano 2000 do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, disponível no site do 
órgão. Essa pesquisa do IBGE se pautou pelas melhores referências internacionais de 
produção estatística sobre pessoas com deficiência. Não obstante, chegou a números 
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reconhecidamente inflados de “pessoas portadoras de deficiências”, conforme aparece 
na coluna 9 do Mirante. Em 2000 havia mais de 24 milhões de PCDs no país (14,5% da 
população total) e 4,2 milhões no Estado de São Paulo. Como tais números refletem a 
metodologia de declarações subjetivas dos informantes sobre os mais diversos graus dos 
vários tipos de deficiência, o próprio IBGE ressalva que, dentre 16,6 milhões de pessoas 
com algum grau de deficiência visual, apenas 150 mil se declaram efetivamente cegos. E 
dentre os 5,7 milhões com algum grau de deficiência auditiva, somente uns 170 mil se 
declaram surdos. 
 
Imagine-se, pois, quantos matizes declaratórios de deficiência visual e auditiva, dentre 
outras, engordam os quantitativos de PCDs daquele censo! Não por acaso, 9.084.208 
daquele total de PCDs do país em 2000, com 10 anos ou mais de idade, ou 36,93% do 
total, exerciam então alguma forma de ocupação profissional, pertenciam à População 
Economicamente Ativa do país (65,6 milhões de “Ocupados”). Deduz-se daí, que 
63,07% do total de PCDs declarados, ou 15.516.048 de PCDs, faziam parte do 
contingente de pessoas “Desocupadas” em termos laborais. No caso do Estado de São 
Paulo, do total próximo a 4,2 de PCDs, tínhamos 1,4 milhões de Ocupados (34,54% do 
total) e 2,8 milhões de Desocupados (65,46% do total), dados estes desdobráveis para 
todos os 645 municípios do estado. 
 
A disponibilidade desses dados sobre a população de PCDs Ocupados nos levou a criar a 
categoria estatística funcional de “Vetor de Abstenção Profissional de PCDs 
beneficiários do BPC” (coluna 12 do Mirante), que permite aferir aproximativamente 
a correlação mais forte desses beneficiários regulares do BPC com a população 
recenseada dos PCDs no ano 2000. Acreditamos que, em breve, com a divulgação 
completa dos resultados do Censo IBGE de 2010, teremos dados atuais mais 
consistentes para correlacionar com as variáveis constitutivas do “Vetor” em exame. 
 
A disponibilidade dos dados de 2000 sobre a distribuição da população PCDs Ocupada 
agrupada segundo onze faixas de rendimentos em salários mínimos permitiu desagregar 
essas população em dois grandes grupos de renda: no ESP 190.736 PCDs pertenciam ao 
grupo com renda de até 01 (um) Salário Mínimo (participação de 13,1% de PCDs no 
total de PCDs Ocupados, que era de 1.451.987 de PCDs)2. Logo, a grande maioria dos 
Ocupados restantes (cerca de 1,3 milhões, ou 86,9% do total) se enquadrava no grupo 
de renda com mais de 01 (um) Salário Mínimo. Essas proporções estão disponíveis para 
cada município do estado. 
 
Tornou-se plausível, portanto, inferir que a população de PCDs Desocupados, caso 
estivesse ocupando também postos de trabalho no mercado, distribuir-se-ia em 
proporções bastante semelhantes àquela população PCDs efetivamente Ocupada em 
2000. Aplicando-se, pois à série dos PCDs Desocupados, as mesmas proporções de 
distribuição por níveis de renda, encontram-se, no caso do ESP, que: 

• No ESP (coluna 10) havia 361.460 PCDs Desocupados (ou 8,7% do total de 
2.761.645 PCDs Desocupados à época) com perfil próprio para auferir renda de até 
01 Salário Mínimo (SM) no ano 2000, caso assumissem postos de trabalho. 

• No Brasil havia 4.575.544 PCDs Desocupados (ou 29,5% do total de 15,5 milhões de 
PCDs Desocupados) com perfil próprio para auferir renda de até 01 SM. 

                                                 
2 Esses dados do Censo 2000 contrastam com o estoque de empregos formais para PCDs com 
rendimento de até 01 salário mínimo no final de 2009, segundo a RAIS. Havia nessa faixa apenas 
3.237 empregos formais para PCDs, apenas 3,36% dos 96.252 empregos registrados. Essa grande 
diferença em relação aos dados similares do Censo 2000 talvez se explique pelo fato de que este 
último contempla o amplo universo das pessoas Ocupadas, grande parte das quais em ocupações 
informais de baixa remuneração. 
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O “Vetor de Abstenção Profissional de PCDs beneficiários de BPC” 
 
Definidas para todos os municípios e regiões do estado tais proporções de PCDs 
Desocupados com perfil para renda de até 01 SM, viabilizou-se o cálculo do chamado 
“Vetor de Abstenção Profissional de PCDs beneficiários de BPC” (col. 12). O Vetor é o 
resultado da divisão dos valores da coluna 11, enquanto numerador (Nº de PCDs 
beneficiários do BPC, em Julho de 2010) pelos valores da coluna 10, enquanto 
denominador (População Desocupada de PCDs com perfil para renda de até 1 SM em 
2000). É claro que a divisão de valores de 2010 pelos do ano 2000 é passível de 
distorções fortes. Mas não tão grandes a ponto de tirar a validade do Vetor resultante, 
sendo ainda possível melhorar a correlação assim que dispusermos dos resultados do 
Censo IBGE de 2010. 
 
O cálculo do Vetor é feito dessa maneira porque pressupõe que se população PCD 
Desocupada fosse à busca de ocupação no mercado de trabalho, a imensa maioria dessa 
população – dado o seu nível predominante de educação, cultura e capacitação 
profissional – se enquadraria em postos de trabalho com remuneração de até 01 SM. 
São precisamente essas as características que induzem boa parte dessa população a se 
fixar no Benefício de Prestação Continuada de Assistência Social (BPC) com apenas 01 
SM de remuneração mensal. Entretanto, em geral, resta um contingente ainda maior de 
PCDs Desocupados que ainda não recebe BPC, mas que, a qualquer momento podem 
buscá-lo ou procurar alguma ocupação equivalente ao BPC em termos de remuneração. 
No caso de São Paulo, calculamos que esse contingente de PCDs Desocupados, com 
perfil para 01 SM, era de 361.460 pessoas em 2000 e, no Brasil, eram cerca de 4,6 
milhões de pessoas, resultando em um Vetor de nível 0,7 na abstenção profissional de 
PCDs beneficiários do BPC. 
 
Conseqüentemente, quanto mais uma região ou município tiver PCDs beneficiários do 
BPC, em comparação com o volume de PCDs Desocupados com perfil de renda para 01 
SM, maior será o nível de propensão para a abstenção profissional de PCDs, visto que 
mais PCDs Desocupados terão desistido do mercado de trabalho para viver do benefício 
assistencial do BPC e haverá menos PCDs Desocupados para buscar e/ou aceitar 
ocupações no mercado. Tende a ser muito mais conveniente para beneficiários de BPC 
(na maioria dos casos por absoluta impossibilidade de profissionalização) continuar 
exclusivamente a expensas de 01 SM mensal do BPC. Tendem a considerar mais 
conveniente a segurança e o conforto de um razoável benefício mensal continuado do 
que enfrentar fora de casa as agruras do mercado de trabalho competitivo em troca de 
uma remuneração igual ou pouco maior do que o salário mínimo pago pelo BPC. Ao 
mesmo tempo, dado a atração do efeito demonstração do rol BPCs locais recebidos, 
muitos dos demais PCDs Desocupados que residem no mesmo município e região 
tenderão a ser também atraídos pelas vantagens do BPC. 
 
Em termos aritméticos, a abstenção profissional medida pelo Vetor poderá variar desde 
a menor propensão possível para a abstenção profissional (quando, no limite, o Vetor 
pode chegar a ser quase zero) até o nível 1,0 ou acima de 1,0. Até o nível 1,0, significa 
que o numerador da divisão (PCDs beneficiários do BPC) é menor que o denominador 
(PCDs Desocupados com perfil de renda para 1 SM). Acima do nível 1,0 dá-se o inverso 
na divisão: o numerador será maior que o denominar. 
 
A rigor, o nível do Vetor nunca poderá chegar a zero, porque é impossível dividir um 
número (de PCDs beneficiários do BPC) por zero (ausência de PCDs Desocupados com 
perfil para renda de até 01 SM). Tais ocorrências – salvo o que for resultado da referida 
discrepância decorrente da divisão dos dados atuais de BPC pelos dados defasados do 
Censo 2000 – podem indicar para determinados locais que o benefício do BPC (01 SM 
por mês) está sendo pago (irregularmente?) para PCDs Desocupados com perfil de 
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renda superior a 01 SM, simplesmente porque em tais locais inexistem PCDs 
Desocupados com perfil de renda de até 01 SM. 
 
Nos casos em que o Vetor chega ao nível 1,0 – numerador igual ao denominador -, 
significa que há no local um PCD beneficiário do BPC para cada PCD Desocupado com 
perfil de renda para 1 SM e que não recebe BPC. 
 
À medida que a quantidade de PCDs beneficiários de BPC seja maior do que 1,0 
(numerador maior que o denominador) ressalta a tendência a um nível mais alto de 
abstenção profissional, pois o local tem mais desses beneficiários de BPC do que PCDs 
Desocupados com perfil para renda de 01 SM. Logo, manifesta com maior força a 
propensão dos beneficiários do BPC continuarem a segurar o seu BPC e maior 
probabilidade dos demais PCDs Desocupados com perfil para renda de 01 SM a continuar 
fora do mercado de trabalho ou mesmo de intensificar a sua expectativa de receber o 
benefício BPC, a exemplo dos muitos PCDs Desocupados que já se tornaram 
beneficiários do BPC. 
 
Concretamente, conforme a coluna 12 do Mirante, na pequena faixa dos PCDs 
Desocupados com perfil para auferir renda de até 01 SM, os níveis de abstenção 
profissional dos PCDs beneficiários do BPC são desencorajadores na maior parte das 
vezes. Até que o nível médio calculado para o Vetor no ESP, de 0,7, é razoável, e melhor 
ainda o nível 0,3 relativo ao Brasil sem o ESP. Sinais de que aquele referido contingente 
de PCDs Desocupados pode inclinar-se mais para novas oportunidades de ocupação ao 
nível de renda até 01 SM, do que buscar exclusivamente a assistência do BPC. 
 
Olhando-se os níveis do Vetor na jurisdição de cada Gerência Regional da SRTE-SP, 
vemos que a grande maioria ou 14 das GRs apresenta um nível significativamente baixo 
de abstenção profissional menor que o nível médio do estado (0,7), com variação de 0,3 
até 0,6. Isso revela naquelas regiões contingentes menores de PCDs beneficiários do 
BPC do que de população Desocupada de PCDs com perfil para renda até 01 SM, a qual 
tende a usufruir, assim, de maior disponibilidade para ingressar no mercado de trabalho.  
 
O nível 0,7 de outras 04 GRs coincide com o nível médio do ESP. Apenas o município de 
São Paulo e as jurisdições de duas GRs (Osasco e São Bernardo do Campo) apresentam 
Vetor um pouco superior ao nível 1,0, variando de 1,1 a 1,3. Nota-se, pois, nessas três 
regiões um contingente um pouco maior de beneficiários do BPC em contraste com uma 
população PCDs Desocupada mais restrita e, talvez, mais atraída pelas possibilidades de 
abstenção profissional remunerada pelo benefício assistencial da LOAS. É claro que tais 
inferências teriam que ser testadas caso a caso por pesquisas mais diretas da situação 
concreta desses segmentos de PCDs. 
 
 
POPULAÇÃO DE PCD’S DESOCUPADA COM PERFIL PARA RENDA MAIOR QUE 01 SM 
 
Se for possível reconhecer um mínimo de realismo às projeções de potencial de vagas 
derivado do cálculo da Lei das Cotas (col. 5) em relação às condições atuais do mercado 
de trabalho, somos inclinados a ressaltar que a realização presente do potencial de cotas 
ao nível de 37,08% para o ESP e 29,86% para o Brasil sem o ESP, mostra-se ainda 
muito acanhada. Haveria, em princípio, uma margem muito grande de avanço nas 
contratações de PCDs vis-à-vis com o potencial da Lei de Cotas, nada menos que 
62,92%, ou 165.782 cotas no ESP e 70,14, ou 453 mil cotas, no Brasil sem o ESP! No 
entanto, todos os agentes desse processo de inserção parecem se deparar 
incessantemente com barreiras quase intransponíveis para avançar rapidamente na 
realização desse potencial. 
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É importante notar que o Vetor de Abstenção Profissional opera predominantemente na 
faixa de população de PCDs Desocupados com perfil de renda para auferir até 01 SM. É 
muito difícil que esse perfil de PCD possa conseguir ou mesmo buscar um padrão de 
rendimento em faixas superiores de renda maiores que 01 salário mínimo. Em razão 
dessa espécie de círculo de ferro, parece que as possibilidades mais efetivas de 
mobilização dos PCDs para o mercado de trabalho residem no grande grupo de 
população de PCDs Desocupada com perfil para auferir renda maior que 01 salário 
mínimo. Por isso inserimos esta série estatística como coluna 13 do Mirante. Vê-se logo 
que aí se concentra a imensa maioria da População PCDs Desocupada do censo 2000: 

• Nada menos que 2,4 milhões de PCDs Desocupados no Estado de São Paulo, ou 
86,9% do total de 2,8 milhões de pessoas. 

• No Brasil como um todo, tem-se 1,7 milhões desses PCDs Desocupados com perfil 
para renda maior que 01 SM, ou 70,5% do total. 

 
Logo se deduz que, por mais que aqueles contingentes de PCDs do censo 2000 tenham 
um caráter de números superestimados pela subjetividade dos declarantes, é necessário 
ver nesse universo de PCDs Desocupados o foco de arregimentação de PCDs para 
qualificação e inserção no mercado do trabalho rumo ao aumento da realização do 
Potencial de contratações exigido pela Lei das Cotas (coluna 6). 
 
Para que ao menos uma parte expressiva daquela população Desocupada de PCDs do 
ESP – que o Censo 2000 dimensionava em torno de 2,4 milhões – pudesse acelerar o 
seu acesso a todo o potencial de vagas de empregos formais possibilitados pela Lei das 
Cotas seria necessário pelo menos sincronizar a existência dessa mão-de-obra com dois 
requisitos fundamentais do mercado de trabalho contemporâneo: melhoria dos níveis de 
educação formal e qualificação profissional intensiva e atualizada. Será possível que em 
meio a esse enorme universo populacional de 2,4 milhões de PCDs residentes no ESP 
(mesmo após desinflar os exageros censitários desse contingente) é tão complicado 
encontrar e ajudar a inserir os 165.775 PCDs (= total potencial de 263.480 cotas – 
97.705 empregos efetivados até Julho/2010) que faltam para realizar o potencial de 
contratações dado pela Lei das Cotas? 
 
 
Os requisitos de escolaridade para o mercado de trabalho formal 
 
Tomando-se o perfil de escolaridade dos 97.252 PCDs que estavam empregados no 
mercado formal, ao final de 2009, segundo a RAIS, aparece uma exigência notável de 
escolaridade para os PCDs candidatos às cotas, nas seguintes proporções: 

• 33,36% desse total de PCDs possuem instrução formal entre o 1º ano do Ensino 
Fundamental até o Ensino Fundamental Completo, ao menos 9 anos de estudo 
formal. 

• 48,90% deles estão entre o início e a completa passagem pelo Ensino Médio, ou 
cerca de 12 anos de estudo. 

• 16,60% ficam entre o início da Educação Superior e o nível completo da mesma. 
Perfazem em torno de 16 anos de escola. 

 
Infere-se daí uma exigência relativamente elevada de educação formal para os padrões 
da população brasileira. Constata-se no Censo IBGE 2000 que o perfil de escolaridade da 
população de PCDs do Estado de São Paulo, de modo geral correspondia razoavelmente 
àquelas exigências de escolaridade do mercado de trabalho formal contemporâneo. 
Assim: 

• Não obstante 18,28% da população PCD de 2000 ainda estivesse limitada à faixa dos 
sem instrução e com menos de um ano de escolaridade, é notável verificar que 
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64,89% já se enquadravam no grupo com 1 a 10 anos de estudos, isto é, até o final 
do Fundamental Completo, quase o dobro do contingente que o mercado do ESP 
exige com tal nível de escolaridade. 

• Em seguida, já se contava 11,85% com 11 a 14 anos de estudo, entre o início do 
Ensino Médio e a metade da educação superior. Assim, nessa faixa mais apta a 
melhores empregos com remunerações mais elevadas (em torno de 5 a 15 salários 
mínimos), aparece a relativa fragilidade educacional dos PCDs para o mercado de 
trabalho formal. Ademais, apenas 4,29% daquela população de 2000 detinham 15 
anos ou mais de escolaridade, em cuja faixa se inclui a educação superior completa. 

 
A julgar pela divulgação de algumas informações mais recentes sobre a aquisição de 
padrões mais elevados de escolaridade formal pela população PCDs, que não vamos 
discutir neste Boletim, é possível inferir que a escolaridade formal talvez não seja o 
entrave mais importante para a aceleração da expansão de contratações de PCDs neste 
estado e no Brasil. Permanece, contudo, a convicção de que quanto maior for a elevação 
de escolaridade dos PCDs, com qualidade de ensino, mais se abrirão as oportunidades 
de sua inclusão em um mercado de trabalho formal em notável expansão nestes últimos 
anos. Ainda mais pelo fato de que a maioria das novas vagas abertas não tem exigido 
muito mais do que o ensino médio completo. 
 
 
Desafios da qualificação profissional dos PCDs para o mercado de trabalho 
 
Deficiências generalizadas de qualificação e requalificação profissional parece ser o ponto 
de estrangulamento fundamental para as chances de ampliação significativa do volume 
de inserções profissionais dos PCDs no mercado de trabalho, sobretudo de acordo com 
as constatações e/ou alegações de grande parte do empresariado responsável pelo 
cumprimento da Lei das Cotas. 
 
Infelizmente, até o fechamento deste Boletim de Análise, não dispomos de materiais e 
tempo suficiente de pesquisa para confrontar essa habitual hipótese explicativa do lento 
processo e até mesmo do retrocesso que se verifica quando à realização do potencial da 
Lei das Cotas no ESP e no Brasil. 
 
Ao menos já podemos sustentar as evidências supra discutidas de que o Benefício de 
Prestação Continuada de Assistência Social (BPC) não pode ser apontado como fator 
inibidor da imensa maioria das contratações de PCDs no mercado de trabalho formal, 
salvo na faixa relativamente pequena (13,1%) da população total Desocupada de PCDs 
residentes no Estado de São Paulo. 
 
Há certas evidências de que, assim como no aspecto da escolaridade formal, grande 
parte da população de PCDs não padece de deficiências de qualificação profissional muito 
maiores do que a média geral dos trabalhadores brasileiras. E mesmo assim, os 
trabalhadores não-PCDs têm sido contemplados, nos últimos anos, por uma consistente 
expansão de empregos formais, em face de exigências de qualificação relativamente 
simples. Suspeitamos que as insuficiências de qualificação profissional atribuídas com 
tanta ênfase para a situação das pessoas com deficiência estão entrelaçadas com 
complexos problemas sócio-psíquico-culturais caracterísicos desse segmento especial da 
população brasileira, que precisam continuar a ser debatidos e estudados com maior 
profundidade, sempre que possível valorizando, dentre outras contribuições relevantes, 
o aporte dos dados estatísticos pertinentes ao assunto. 
 

Atilio Machado Peppe, EPPGG 
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