
 

 

 
 

 

 

 

 

 

OBSERVATÓRIO DO TRABALHO DE CURITIBA 

 

 

Inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho de Curitiba 
 

CURITIBA/PR 

 

 

JULHO DE 2014 

 

Contrato nº 21303/2014 – PMC e DIEESE 

 

 

 

 

 
 

   
  



 
 

Contrato de Prestação de Serviços nº 21303/ 2014 – Prefeitura Municipal de Curitiba / DIEESE 

 

EXPEDIENTE DA PREFEITURA DO MÚNICIPIO DE CURITIBA 
 

 

 

GUSTAVO FRUET 
Prefeito do Município de Curitiba 

 
MIRIAN GONÇALVES 

Vice-prefeita e Secretária de Trabalho e Emprego 
 

ANTONINHO CARLOS CLAUDINO DOS SANTOS  
Chefe de gabinete da Secretaria de Trabalho e Emprego 

 
JOSÉ ADILSON STUZATA 

Superintendente 
 

MARISA STEDILLE 
Diretora do Departamento de Qualificação para o Trabalho 

 
ANA CÉLIA PIRES CURUCA LOURENÇÃO 

Diretora do Departamento de Convênios 
 

LENINA FORMAGGI 
Diretora do Departamento de Planejamento das Relações de Trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego 
Endereço: Rua da Glória, 362 – 6º andar 

Curitiba – PR – CEP 80030-060. Tel: (41) 3221-2930 
http://www.curitiba.pr.gov.br 



 
 

Contrato de Prestação de Serviços nº 21303/ 2014 – Prefeitura Municipal de Curitiba / DIEESE 

 

EXPEDIENTE DO DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS 
SOCIOECONÔMICOS – DIEESE 

 

 

 

 

Direção Técnica 
Clemente Ganz Lúcio – Diretor Técnico  

Patrícia Pelatieri – Coordenadora Executiva  
Rosana de Freitas – Coordenadora Administrativa e Financeira 

Nelson de Chueri Karam – Coordenador de Educação 

José Silvestre Prado de Oliveira – Coordenador de Relações Sindicais 

Airton Santos – Coordenador de Atendimento Técnico Sindical 
Angela Schwengber – Coordenadora de Estudos e Desenvolvimento 

 

 

 

Coordenação Geral do Projeto 
Angela Maria Schwengber – Coordenadora de Estudos e Desenvolvimento 

Patricia Laczynski – Supervisora dos Observatórios do Trabalho 
André Marega Pinhel – Técnico responsável pelo projeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe Executora 
DIEESE 

 

 

 

 

DIEESE – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 
Rua Aurora, 957 – Centro – São Paulo – SP – CEP 01209-001 

Fone: (11) 3821 2199 – Fax: (11) 3821 2179 
E-mail: institucional@dieese.org.br 

Site: http://www.dieese.org.br  

mailto:institucional@dieese.org.br
http://www.dieese.org.br/
http://www.dieese.org.br/


 
 

Contrato de Prestação de Serviços nº 21303/ 2014 – Prefeitura Municipal de Curitiba / DIEESE 

 

Sumário 

APRESENTAÇÃO 5 

NOTA METODOLÓGICA 7 

INTRODUÇÃO 11 

1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA POPULAÇÃO COM DEFICIÊNCIA SEGUNDO O 
CENSO 14 

1.1. Distribuição geral da população com deficiência em regiões geográficas 
selecionadas 14 

1.2. Indicadores gerais do mercado de trabalho: população em idade ativa e por 
condição de atividade 14 

1.3. Distribuição dos ocupados com deficiência na cidade de Curitiba 20 

2. CARACTERÍSTICAS DO EMPREGO FORMAL ENTRE TRABALHADORES COM 
DEFICIÊNCIA 24 

2.1 Brasil, grandes regiões e UF’s 24 

2.2 Características gerais do estoque de empregos para pessoas com deficiência no 
município de Curitiba 25 

2.3 Perfil dos trabalhadores formais com deficiência em Curitiba 31 

2.4 Tempo de permanência no emprego, jornada de trabalho e rendimento 35 

2.5 Indicadores dos estabelecimentos que empregam trabalhadores com deficiência 38 

3. MOBILIZAÇÃO SINDICAL EM TORNO DA INSERCAÇÃO DE PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO CURITIBANO 40 

3.1 Dados do Sistema de Acompanhamento de Contratações Coletivas (SACC – 
DIEESE). 41 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 45 

ANEXOS 50 

GLOSSÁRIO DE VARIAVÉIS 55 

 



 
 

Contrato de Prestação de Serviços nº 21303/ 2014 – Prefeitura Municipal de Curitiba / DIEESE 

 

APRESENTAÇÃO 
 

O estudo temático Inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho de Curitiba é 

parte integrante do plano de atividades do Observatório do Trabalho de Curitiba, parceria entre o 

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) e a Prefeitura 

Municipal de Curitiba (PMC, contrato nº 21303/2014) e tem como objetivo a realização de 

diagnóstico acerca do mercado de trabalho para pessoas com deficiência.  

As fontes estatísticas selecionadas foram o Censo Demográfico, do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), com base nos registros de 2000 e 2010, e a Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS), registro administrativo do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Para o 

segundo caso, foi selecionada uma série histórica que abrange 2010 a 2012. O estudo conta também 

com uma análise das cláusulas de acordos e convenções coletivas, relativas às pessoas com 

deficiência e com validade para o município de Curitiba/PR, contidas no Sistema de 

Acompanhamento de Contratações Coletivas (SACC), uma fonte primária de informação mantida 

pelo DIEESE. Para este ultimo caso, foi selecionado o mesmo período da RAIS, de 2010 a 2012. 

O estudo encontra-se dividido em três capítulos, além da introdução, nota metodológica, anexo, 

glossário e da conclusão. Na primeira parte é feita a caracterização geral das condições 

demográficas e de inserção no mercado de trabalho para a população com deficiência, tendo como 

base analítica o Censo Demográfico. Analisam-se ainda as características de perfil dos ocupados 

que tinham deficiência, tais como escolaridade e faixa etária. O segundo capítulo enfoca o mercado 

de trabalho formal para pessoas com deficiência no município de Curitiba, tendo como base a 

RAIS. A análise parte do estoque de emprego para pessoas com deficiência, desagregada em função 

dos tipos de deficiência. Também são feitas análises sobre jornada de trabalho e tempo de 

permanência no emprego, assim como das características dos estabelecimentos que empregavam 

pelo menos uma pessoa com deficiência. Por fim, o último capítulo trata das cláusulas e convenções 

coletivas que faziam referência a pessoas com deficiência no município de Curitiba. Além da 

análise quantitativa dos registros, procede-se uma avaliação qualitativa das cláusulas que 

apresentam avanços em relação aos instrumentos normativos vigentes, veiculando tais elementos de 

maneira integral no texto. 

Ressalte-se que, além deste estudo temático, estão previstos no presente contrato a realização de 

outros dois estudos temáticos, abordando os temas de Economia Criativa e Agenda do Trabalho 
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Decente. Também consta no programa do Observatório do Trabalho um estudo sobre a estrutura 

econômica e do mercado de trabalho do município de Curitiba, tendo como referência os registros 

dos últimos 10 anos. Espera-se que, juntamente com os demais produtos citados, o presente estudo 

contribua para trazer insumos que possibilitem a organização de políticas públicas na área de 

emprego, trabalho e renda.  
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NOTA METODOLÓGICA 
 

 

A. Utilização dos dados do Censo Demográfico para caracterização geral da população 

com deficiência. 

 

A caracterização mais ampla das pessoas com deficiência, sua distribuição demográfica e inserção 

no mercado trabalho, será feita com base nos dados de Censo Demográfico, do Instituto Brasileiro 

de Geografia (IBGE). Consta em documento de divulgação dos dados do Censo 2010 que:  

Além do Censo Demográfico 2010, o tema esteve presente no primeiro 

levantamento censitário brasileiro, em 1872, e nos Censos Demográficos de 

1890, 1900, 1920, 1940, 1991 e 2000, porém, com mudanças nos conceitos 

utilizados ou na formulação das perguntas, o que não permite a comparabilidade 

direta entre esses levantamentos. (IBGE, 2010, p. 72). 
 

Segundo estudo do DIEESE (2009), a investigação dessa característica da população segue a 

metodologia censitária de auto declaração do entrevistado, exceto para as pessoas com deficiência 

mental e menores de 10 anos de idade, que tem as questões respondidas por pessoas que estejam 

relacionadas a elas. No Censo se separou as doenças mentais (esquizofrenia, neurose, psicose e 

autismo), da deficiência mental permanente
1
, investigando-se apenas esse último caso. 

O atributo das pessoas com deficiência vem apresentando mudanças em sua investigação ao longo 

dos Censos e evoluiu de um modelo estritamente médico para outro, apoiado nas recomendações 

internacionais da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF)
2
, 

divulgada em 2001, pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Para o IBGE (2010), o sistema da 

CIF entende que a incapacidade é mais do que um sintoma físico-patológico, porque considera a 

influência de fatores sociais e ambientais sobre essa limitação. Em consonância com a CIF, a 

incapacidade permanente foi pesquisada para todos os tipos de deficiência e o grau de severidade da 

deficiência abrange os tipos visual, auditiva e motora. Com isso, é possível perceber diferentes 

níveis de dificuldade da população em enxergar, ouvir ou locomover-se. Para a presente análise, 

não se investigará o grau de severidade das deficiências da população, limitando a definição dos 

grupos segundo tipo de deficiência a aqueles que declararam possuir “alguma dificuldade, grande 

dificuldade ou eram incapazes” de enxergar, ouvir e caminhar ou subir escadas. Em todos os 

indicadores que tiverem como referência os tipos de deficiência citados, constará na tabela uma 

nota reforçando esta perspectiva metodológica adotada. 

                                                 
1
 Para consultar o que se entende como deficiência mental permanente consultar o glossário de variáveis.   

2
 Segundo o IBGE, esta estratégia de investigar a existência de deficiência ou incapacidade foi definida com a 

Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência – CORDE, do Ministério da Justiça, em 

trabalho conjunto desde a fase de planejamento do Censo Demográfico 2000.   
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 Para o estudo, observou-se que na comparação entre microdados da amostra dos dois últimos 

Censos (2000 e 2010) houve a perda da investigação da deficiência física permanente, que no 

primeiro levantamento permitia mensurar as pessoas que tinham paraplegia, tetraplegia ou 

hemiplegia permanente
3
, falta de membro (perna, braço, mão, pé ou dedo polegar) ou parte dele. 

Assim, para comparar as informações censitárias uniformizaram-se os tipos de deficiência em 

visual, auditiva, motora e mental ou intelectual
4
. 

Além destas categorias, o estudo elencará ainda o número de pessoas que declararam possuir pelo 

menos uma das deficiências pesquisadas. A opção metodológica visa à comparação com o número 

de pessoas que não apresentavam nenhuma das deficiências pesquisadas, a fim de inferir se existem 

particularidades de inserção no mercado de trabalho para as pessoas com e sem deficiência. 

Há que se atentar para o fato de que, no Censo, o número de pessoas com pelo menos uma 

deficiência não corresponde à soma da população segundo tipos de deficiência (visual, auditiva, 

motora, e mental), já que as pessoas listadas nesta categoria podem possuir mais de um tipo de 

deficiência. Estas características de apresentação dos dados tem um impacto direto na análise, já 

que impossibilitam a investigação de distribuições percentuais em função do tipo de deficiência, 

pois não há como constituir um total de pessoas com deficiência sem evitar a dupla contagem 

populacional.  

Para tanto, sempre que a análise recair sobre os tipos de deficiência pesquisados, a redação adotará 

a forma “tinham pelo menos uma deficiência visual/auditiva/motora/mental” a fim de certificar-se 

que, ainda que a população estudada apresente a deficiência descrita, isto não invalida a 

possibilidade de que algumas pessoas possuam mais de um tipo de deficiência.  

Por fim, há que se resguardar os aspectos estatísticos que permeiam as estimativas para o plano 

amostral do Censo Demográfico. Em determinados momentos da análise, a população estimada 

segundo algumas desagregações propostas pode ser inferior à casa das centenas, principalmente 

entre os grupos minoritários, como é o caso da população com deficiência mental permanente. Até o 

presente momento, o DIEESE não desenvolveu um coeficiente de variação que permita inferir qual 

o limite populacional que pode ser estimado, com base no censo demográfico, com confiabilidade 

ampla dos dados. Para tanto, em todos os indicadores formulados com base no Censo Demográfico, 

será anexada à nota "Por se tratar de um dado obtido por amostragem, a desagregação apresentada 

pode afetar a precisão da estimativa" na tentativa de certificar-se da possibilidade de variação na 

população estimada. 

                                                 
3
 Paraplegia = a paralisia permanente das pernas; Tetraplegia = a paralisia permanente total de ambos os braços e pernas 

(quadriplegia) e, Hemiplegia = a paralisia permanente de um dos lados do corpo.  
4
 As definições de cada tipo de deficiência do Censo, assim como os seus graus de severidade se encontram detalhadas 

no glossário de variáveis.  
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B. Dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 

 

A Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) é um registro administrativo do Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE) cuja instituição se deu por motivos
5
 diversos, mas em geral trata-se de 

uma declaração que deve ser preenchida pelas empresas, contendo elementos destinados a suprir as 

necessidades de controle, estatística e informações das entidades governamentais da área social. 

Atualmente, os dados coletados através da RAIS se constituem em insumo para atendimento das 

necessidades da: legislação de nacionalização do trabalho, de controle dos registros do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), dos sistemas de arrecadação e de concessão e benefícios 

previdenciários e identificação do trabalhador com direito ao abono salarial (PIS/PASEP). Seu 

alcance diz respeito aos estabelecimentos do segmento formal do mercado de trabalho e, portanto, 

dos empregados formais celetistas ou estatutários.  

Em virtude do amplo alcance da RAIS, este registro passou a ser usada como insumo para 

elaboração de estatísticas para diagnóstico e monitoramento da evolução da situação no mercado de 

trabalho formal. Diferentemente do Censo, na RAIS tem-se o registro das pessoas com deficiência 

física. Além deles, é possível analisar o registro dos trabalhadores formais com deficiência visual, 

auditiva, mental e com múltiplas deficiências
6
. Assim como no Censo, na RAIS é adotada a mesma 

definição para a deficiência mental. 

Do ponto de vista aritmético, a análise constituída a partir dos dados da RAIS tem uma diferença 

marcante em relação aos registros do Censo. Na RAIS, pessoas com mais de uma deficiência é 

registrada em uma categoria chamada deficiência múltipla. Essa forma de organização da 

informação evita a dupla contagem, o que não ocorre no Censo. Dessa forma foi possível realizar 

com os dados da RAIS análises de distribuição percentual, pois o total sempre soma 100%. Assim, a 

redação, na seção que se utiliza dos dados da RAIS, deixará de adotar o formato “tinham pelo 

menos uma deficiência” para descrever os grupos analisados segundo sua deficiência.  

 

C. Dados do Sistema de Acompanhamento de Contratações Coletivas (SACC – DIEESE) 

O Sistema de Acompanhamento de Contratações Coletivas (SACC) é parte da estrutura de 

acompanhamento das negociações coletivas dos sindicatos assessorados pelo DIEESE. É uma fonte 

                                                 
5
 Conforme Decreto 76.900 de 23 de dezembro de 1975, que instituiu a RAIS. 

6
 As descrições das definições dos tipos de deficiência na RAIS estarão discriminadas no glossário de variáveis, assim 

como para a reabilitação.   
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de informação primária, ou seja, é coletada, organizada e classificada pelos técnicos do DIEESE 

para constituir um banco de dados.  

As informações deste sistema provêm das cláusulas negociadas em todo Brasil, que são organizadas 

em torno de unidades de negociação. Por unidade de negociação considera-se cada núcleo de 

negociação coletiva entre representantes de trabalhadores e empresários e que resulta em um 

documento formalizado entre as partes. Uma unidade de negociação pode envolver mais de um 

contrato coletivo, e mais de um sindicato, segundo os termos que serão negociados. 

Segundo DIEESE
7
, a primeira tarefa no registro de uma cláusula no SACC-DIEESE é sua 

classificação em algum dos títulos pré-definidos. Esta classificação permite o resgate de cláusulas 

específicas segundo seu conteúdo, como, entre outras, “Reajuste Salarial”, “Hora Extra”, 

“Prevenção de Acidentes e Doenças do Trabalho” e “Inovações Tecnológicas e/ou 

Organizacionais”. 

É importante registrar que nos contratos coletivos podem ser utilizados diversos títulos para 

designar uma mesma garantia. No SACC-DIEESE, os títulos foram padronizados e o registro de 

cada cláusula dá-se através da classificação do conteúdo tratado, e não pelo título que lhe é 

atribuído nos documentos. 

Para o escopo deste estudo, foram selecionadas as cláusulas com vigência para o município de 

Curitiba, que tratavam dos termos de “pessoas com deficiência” Para proceder à análise foram 

selecionados os anos de 2010 a 2012 a fim de construir um painel com a distribuição das cláusulas 

segundo os títulos a que se remetiam. 

Por fim, cabe ressaltar que a utilização desta base de dados tem o objetivo de lançar um 

entendimento geral sobre o lugar que as pessoas com deficiência veem alçando nas negociações 

coletivas com abrangência para o município de Curitiba. É necessário considerar que as cláusulas 

analisadas não representam o conjunto total de acordos firmados entre empregadores e 

trabalhadores, mas apenas aquelas que foram registradas pelos técnicos do DIEESE.   

                                                 
7
 Parecer relativo à classificação das cláusulas que compõem os instrumentos normativos a serem inseridos no módulo 

mediador do SIRT – Sistema Integrado de Relações de Trabalho. Convênio SE/MTE Nº 04/2003 – DIEESE.  
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INTRODUÇÃO 
 

O presente estudo, intitulado Inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho de 

Curitiba, se insere no esforço de analisar o mercado de trabalho Curitibano a fim de prover 

subsídios para proposição de políticas públicas na área de emprego, trabalho de renda. Tomam-se 

como escopo as características demográficas e de mercado de trabalho para as pessoas com 

deficiência com o objetivo de elencar as particularidades que esta população apresenta em relação 

ao mercado de trabalho em geral.  

Uma série de desafios se interpõe para a realização desta investigação, a começar pela própria 

definição do conceito de pessoa com deficiência. Assim como em outros campos da atuação 

pública, as discussões sobre os conceitos que definem sujeitos que são objeto de ação das políticas 

são profundamente influenciadas por paradigmas técnicos, científicos e políticos, constantemente 

resignificados na medida em que se alteram, também, a somatória das forças na disputa pelo poder 

político. No tocante a definição destes conceitos, o estudo segue os procedimentos usuais adotados 

pelo DIEESE, a dizer, ater-se as definições estabelecidas pelos órgãos de pesquisa consultados para 

a realização do estudo, ainda que se reconheça a disputa política em torno desta definição 

conceitual. 

As diferenças conceituais têm, ao mesmo tempo, impacto sobre a comparação entre os dados das 

diferentes bases utilizadas. Como ressaltado anteriormente na nota metodológica do estudo, o Censo 

demográfico utiliza-se do critério de auto declaração para estimar a população com deficiência, e 

também a classifica em função do agravo da deficiência. Além disto, o censo demográfico não 

investiga a possibilidade de que uma pessoa possua múltiplas deficiências, o que impossibilita que o 

somatório da população segundo tipos de deficiência resulte em um total de pessoas com 

deficiência. 

Para o caso da RAIS, o registro dos empregados que tem algum tipo de deficiência está sob 

responsabilidade dos empregadores, que podem estar sujeitos a autuação se apresentarem 

declarações falsas ou inexatas
8
. Além desta questão é preciso ressaltar que, diferentemente do caso 

dos registros censitários, na RAIS está computada a categoria deficiência múltipla e também 

aqueles trabalhadores reabilitados.  

Considerando estas particularidades na captação dos dados, é importante ressaltar alguns 

instrumentos legais que permeiam a inserção de trabalhadores com deficiência no mercado de 

trabalho. No âmbito internacional, destacam-se as convenções 168 e 159 da OIT, que tratam 

                                                 
8
 Para mais informações verificar art. 24 da Lei nº 7.998/90, c/c art. 7º do Decreto nº 76.900/75 
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respectivamente sobre a proteção do emprego a categorias desfavorecidas e sobre a reabilitação 

profissional e emprego para pessoas com deficiência.  

Ao nível federal, o principal instrumento normativo sobre o tema é a lei nº 8213/91, que institui 

cotas para pessoas com deficiência em empresas que tenham mais de 100 funcionários. Tais 

parcelas devem ser preenchidas segundo faixas de números de funcionários, observando as 

seguintes categorias: 

até 200 funcionários.................. 2% 

de 201 a 500 funcionários........... 3% 

de 501 a 1000 funcionários......... 4% 

de 1001 em diante funcionários... 5% 

 

No âmbito estadual, destaca-se a lei 16.938 de outubro de 2011, que determina a reserva de vagas 

para pessoas com deficiência nos contratos de terceirização de serviços públicos. A lei em questão é 

espelhada na lei de cotas para pessoas com deficiência citada anteriormente, e estipula os mesmos 

percentuais de vagas descritos por este instrumento a serem aplicados às empresas que firmarem 

contratos com o poder público. Além disto, a lei discrimina uma série de medidas administrativas 

que devem ser adotadas para cumprimento da medida, tais como obrigatoriedade de vinculações da 

normativa em editais de contratação e a necessidade de que os gestores públicos mantenham listas 

com os trabalhadores com deficiência contratados para executar os contratos.  

O município de Curitiba também conta com algumas leis importantes para assegurar a inserção de 

pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A lei nº 6.409 de 1983 , ainda em vigor, institui 

mínimo de 2% do total de cargos da administração direta e indireta do município de Curitiba, nas 

admissões de regime estatutário ou celetista. O instrumento especifica ainda a ocupação destes 

cargos por deficientes físicos, visuais, auditivos e mentais já reabilitados e treinados por 

instituições competentes (Art. 2º), e garante acessibilidade ao local de trabalho da pessoa com 

deficiência. Também é importante mencionar a lei 13.804 de 2011, que assegura ao poder executivo 

a criação, no seu quadro de funcionários, o cargo de tradutor de linguagem gestual (língua brasileira 

de sinais – LIBRAS). 

Por fim, consta a lei 12.597 de 2008, que dispõe sobre a organização do sistema de transporte 

coletivo da cidade de Curitiba, regulamentada pelos decretos 865/05 e 29/96, que garantem isenção 

tarifária a pessoas com deficiência. Podem ser beneficiárias da lei as pessoas que possuam 

deficiência física, mental, visual e auditiva, e que tenham renda per capta inferior a três salários 

mínimos. 
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A despeito da importância destes instrumentos normativos, o presente estudo demonstrará a 

persistência de uma série de desafios para promoção de um mercado de trabalho marcado por 

condições igualitárias de inserção, tais como balizamento dos salários e criação de empregos para 

pessoas com deficiência. Sem a ambição de esgotar a amplitude do assunto, o estudo pretende 

elencar tais desafios de maneira ampla, amparado nas principais bases estatísticas que tratam sobre 

mercado de trabalho no Brasil.  
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1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA POPULAÇÃO COM DEFICIÊNCIA SEGUNDO O 
CENSO 

1.1. Distribuição geral da população com deficiência em regiões geográficas 
selecionadas 
 

Segundo o Censo de 2010 existiam, no Brasil, 45.606.048 pessoas que declararam possuir algum 

tipo das deficiências pesquisadas, o que representa um incremento de 85,4% em relação à pesquisa 

de 2000 (quando foram contabilizadas 24,6 milhões de pessoas que apresentavam estas 

características). A Tabela 1 demonstra que a elevação do número de pessoas com deficiência ocorre 

em todas as regiões pesquisadas. Na Região Sul a população com deficiência avançou 71,3%, 

saltando de 3,6 milhões, em 2000, para 6,2 milhões, em 2010, e no Paraná 75,7%, passando de 1,3 

milhões para 2,3 milhões em igual período. 

O município de Curitiba também observou aumento da população com deficiência: em 2000 o 

grupo somava um total de 190.393 pessoas, e em 2010, 354.964, o que representa um aumento de 

86,4%. Vale destacar que, no mesmo período, a população total do município registrou variação 

inferior à população com deficiência, na ordem de 10,4% (saltando de 1,6 milhões, em 2000, para 

1,8 milhões, em 2010). Com estas características de expansão demográfica em Curitiba, a 

participação da população com deficiência no total populacional do município aumentou, saltando 

de 12,0%, em 2000, para 20,3%. em 2010 (Tabela 1). 

TABELA 1 
População total e de pessoas com deficiência, participações percentuais selecionadas  

Brasil e regiões geográficas selecionadas, 2000 e 2010 

 
Fonte: IBGE – CENSO 
Elaboração: DIEESE 
Nota: (1) A população total é formada pela soma entre as pessoas com deficiência, a população sem qualquer tipo de 
deficiência e aqueles que não declararam estas deficiências. As pessoas incluídas em mais de um tipo de deficiência foram 
contadas apenas uma vez. (2) Por se tratar de um dado obtido por amostragem, a desagregação apresentada pode afetar 
a precisão da estimativa. 

 

1.2. Indicadores gerais do mercado de trabalho: população em idade ativa e por 
condição de atividade 

 

O Gráfico 1 explora a participação de pessoas com deficiência e sem deficiência na população em 

idade ativa (população com 10 anos ou mais de idade). Em todas as regiões analisadas, observa-se 

2000 2010 2000 2010 2000 2010

Brasil 169.872.856 190.755.799 24.600.256 45.606.048 14,5 23,9

Sul 25.110.348 27.386.891 3.595.028 6.159.670 14,3 22,5

Paraná 9.564.643 10.444.526 1.297.877 2.280.548 13,6 21,8

Curitiba 1.587.315 1.751.907 190.393 354.964 12,0 20,3

Paraná/sul 38,1 38,1

Curitiba/Paraná 14,8 14,4

Regiões geográficas
População total (A) População com deficiência (B) B/A (%)
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um aumento da participação da população com deficiência no total da PIA. No caso do Brasil, a 

participação da população com deficiência na PIA aumentou de 17,0%, em 2000, para 27,2%, em 

2010. Na Região Sul, a participação da população com deficiência na PIA parte de 16,6%, em 2000, 

e alcança 25,4% em 2010, resultado similar àquele obtido para o Paraná que foi de 15,8% e 24,8%, 

respectivamente. 

O caso de Curitiba representa o menor patamar percentual de pessoas com deficiência na PIA. Em 

2000, a população com deficiência correspondia a 13,6% da PIA, e em 2010, a população com 

deficiência passa a representar 22,6%. Vale ressaltar que, em 2010, a participação da população com 

deficiência na PIA da região metropolitana de Curitiba (RMC) era um pouco superior à participação 

na capital do estado (23,5%). 

GRÁFICO 1 
Participação da população com e sem deficiência na PIA

3
 

Brasil e regiões geográficas selecionadas, 2000 e 2010 

 
Fonte: IBGE, microdados dos Censos 2000 e 2010. Elaboração: DIEESE.  
Nota: (1) Com deficiência = Às pessoas com pelo menos uma das deficiências investigadas (visual, auditiva, motora e 
mental permanente). Nesta categoria as pessoas incluídas em mais de um tipo de deficiência foram contadas apenas uma 
vez (2) com nenhuma das deficiências investigadas. (3) Total inclui os que não declararam possuir alguma destas 
deficiências, o que impossibilita o fechamento de 100%.(4) Por se tratar de um dado obtido por amostragem, a 
desagregação apresentada pode afetar a precisão da estimativa 

 

A Tabela 2 apresenta a população em idade ativa segundo tipos de deficiência, desagregada em 

função de regiões geográficas selecionadas. Como é possível observar, entre a PIA com alguma 

deficiência há o predomínio de deficiência visual: no Brasil, em 2010, pouco mais de 34,8 milhões 

de pessoas declaravam possuir algum tipo de deficiência visual. No mesmo ano, a Região Sul 

contabilizou 4,5 milhões de pessoas com as mesmas características, sendo que 1,6 milhões no 

estado do Paraná. O segundo grupo com maior número dos que declararam possuir alguma 
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deficiência é relativo às pessoas com alguma deficiência motora: em 2010, fato declarado por 12,9 

milhões de pessoas no Brasil e 1,9 milhões de pessoas na Região Sul, sendo que 694.316 mil 

estavam no estado do Paraná. Todos os grupos analisados apresentaram crescimento entre os censos 

de 2000 e 2010, com exceção dos que declararam possuir algum tipo de deficiência mental: neste 

caso, observa-se redução da população em todas as regiões. Em 2000 eles somavam no Brasil 

2.580.918 pessoas, e em 2010, 2.409.419 pessoas, o que representa um decréscimo de -6,6%, sendo 

o grupo com o menor número de declarações. 

O município de Curitiba apresentou características similares às demais regiões geográficas no que 

tange à incidência dos tipos de deficiência declarados no Censo. Em 2010, o grupo de maior 

expressão era composto pelas pessoas que declararam possuir algum tipo de deficiência visual 

(262.690), seguido por aqueles com deficiência motora (93.853) e auditiva (77.504). Vale apontar 

que a população com deficiência mental também observou redução no período estudado, mas com 

variação inferior ao Brasil e ao Sul: em 2000 contabilizavam-se 21.451 pessoas com estas 

características na cidade de Curitiba, e em 2010 eles somavam 20.774, o que representa uma 

variação de -3,4%. 

 

TABELA 2 
População em idade ativa com e sem deficiência, segundo tipos

3
 de deficiência 

Brasil e regiões geográficas selecionadas, 2000 e 2010. 

Brasil 23.209.534 16.158.019 5.529.732 7.643.720 2.580.918 112.258.958 136.910.358

Sul 3.409.430 2.270.873 874.504 1.174.337 371.530 16.982.561 20.572.823

Paraná 1.224.459 827.074 302.776 399.531 141.641 6.460.586 7.753.440

RMC 350.136 228.139 87.474 111.669 41.871 2.104.314 2.480.048

Curitiba 180.543 112.924 46.083 58.597 21.451 1.136.054 1.328.398

Brasil 44.073.377 34.816.242 9.404.880 12.984.880 2.409.419 117.847.272 161.981.299

Sul 6.008.816 4.536.333 1.405.712 1.914.278 353.007 17.680.819 23.695.166

Paraná 2.220.070 1.693.114 503.089 694.316 133.747 6.740.962 8.962.586

RMC 702.063 540.392 153.245 198.084 41.552 2.290.373 2.993.183

Curitiba 346.483 262.690 77.504 93.853 20.774 1.184.933 1.531.838

2
0

0
0

2
0

1
0

Regiões geográficas
Tipo de deficiência

Total

 (1) (2)

Com pelo menos uma 

das deficiências 

Visual 

(4)

Auditiva 

(5)

Motora 

(6)

Deficiência 

mental 

Nenhuma 

destas 

deficiências

(4)                                                

 
Fonte: IBGE, microdados dos Censos 2000 e 2010. Elaboração: DIEESE.  
Nota: (1) As pessoas incluídas em mais de um tipo de deficiência foram contadas apenas uma vez. (2) Inclusive as pessoas sem 
declaração destas deficiências. (3) A distribuição segundo tipos de deficiência não considera aquelas pessoas que declararam possuir 
mais de uma deficiência, e para tanto, a soma da população segundo tipos de deficiência ultrapassará o total populacional. (4) Incapaz, 
com alguma ou grande dificuldade permanente de enxergar. (5) Incapaz, com alguma ou grande dificuldade permanente de ouvir. (6) 
Incapaz, com alguma ou grande dificuldade permanente de caminhar ou subir escadas. (6) Por se tratar de um dado obtido por 
amostragem, a desagregação apresentada pode afetar a precisão da estimativa.                                   

 

Outro indicador importante para compreender a inserção de pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho é a participação desse grupo na população economicamente ativa (PEA). De maneira geral, 

os dados seguem a mesma tendência observada na análise da PIA, ou seja, incremento da 

participação da população com deficiência entre os anos de 2000 e 2010. Nas localidades 

analisadas, o Brasil era a que apresentava a maior participação das pessoas com deficiência na PEA, 
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com 23,4%, em 2010. No mesmo ano, a Região Sul e o estado do Paraná tiveram menor 

participação deste grupo na PEA, a exemplo da PIA, com 20,7% e 20,4%. Estes percentuais 

representam, contudo, uma alta em relação ao Censo anterior, quando as pessoas com deficiência 

apresentavam participações de 12,8% e 12,2% na PEA da região e estado, respectivamente. O 

município de Curitiba apresentou a menor participação da população com deficiência na PEA, de 

19,0% em 2010, ainda que se observe aumento em relação à pesquisa anterior,quando registrava-se 

10,5%. 

GRÁFICO 2 
Participação da população com e sem deficiência na PEA 

Brasil e regiões geográficas selecionadas, 2000 e 2010 

 

Fonte: IBGE, microdados dos Censos 2000 e 2010. Elaboração: DIEESE.  
Nota: (1) Com deficiência = Às pessoas com pelo menos uma das deficiências investigadas (visual, auditiva, motora e 
mental permanente). Nesta categoria as pessoas incluídas em mais de um tipo de deficiência foram contadas apenas uma 
vez (2) com nenhuma das deficiências investigadas. (3) Total inclui os que não declararam possuir alguma destas 
deficiências, o que impossibilita o fechamento de 100%.(4) Por se tratar de um dado obtido por amostragem, a 
desagregação apresentada pode afetar a precisão da estimativa 

 

A taxa de participação é um importante indicador. Sua utilidade diz respeito à possibilidade de se 

acompanhar a evolução da proporção de pessoas que se insere no mercado de trabalho na condição 

de ocupadas ou desocupadas. O gráfico 3 apresenta a taxa de participação, aqui anualizada para as 

pessoas com pelo menos uma das deficiências pesquisadas e para as pessoas sem deficiência.  

A menor distância da taxa de participação entre pessoas com e sem deficiência foi registrada para o 

Brasil, em 2010, quando a taxa de participação das pessoas com deficiência alcançou 49,7%, ao 

passo que a taxa de participação das pessoas sem deficiência alcançou 60,7%,uma diferença de 11 
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p.p. No mesmo ano, a maior distância entre os dois indicadores foi registrada na Região Sul, que 

observou a taxa de participação das pessoas com deficiência atingir 51,6%, e em contrapartida, a 

taxa de participação das pessoas sem deficiências foi de 67,0% , uma distância de 15,5 p.p. 

Dentre as regiões geográficas analisadas, o município de Curitiba registrou a maior taxa de 

participação das pessoas com deficiência (54,5% em 2010). Assim como nas demais localidades 

estudadas, este indicador registrou alta em relação à pesquisa anterior (quando alcançava 48,3%). 

Da mesma maneira, a taxa de participação de pessoas sem deficiência no município foi a maior 

dentre as regiões pesquisadas (68,0% em 2010), e também registrou aumento em relação à pesquisa 

anterior (64,6%).  

 

GRÀFICO 3 
Taxa de participação de pessoas com e sem deficiência (em %) 

Regiões geográficas selecionadas, 2000 e 2010. 

 
Fonte: IBGE, microdados dos Censos 2000 e 2010. Elaboração: DIEESE.  
Nota: (1) Com deficiência = Às pessoas com pelo menos uma das deficiências investigadas (visual, auditiva, motora e mental 
permanente). Nesta categoria as pessoas incluídas em mais de um tipo de deficiência foram contadas apenas uma vez (2) com 
nenhuma das deficiências investigadas. (3) Por se tratar de um dado obtido por amostragem, a desagregação apresentada pode afetar 
a precisão da estimativa. 

 

Quando se analisa a taxa de participação segundo tipos de deficiência no município de Curitiba 

verifica-se o aumento da taxa de participação para todas as categorias estudadas, exceto para 

aquelas pessoas que declararam possuir pelo menos deficiência mental permanente
9
. Para esta 

                                                 
9
 Vale lembrar que a soma das pessoas que declararam ter uma destas deficiências ultrapassa o total de pessoas com 

deficiência estimadas pela pesquisa, já que uma pessoa pode ter declarado possuir mais de uma deficiência. Neste caso, 
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categoria, a taxa de participação no mercado de trabalho curitibano alcançava 29,7% em 2000, ao 

passo que em 2010 reduziu-se para 25,7%, sendo significativamente inferior à taxa de participação 

do conjunto das pessoas com deficiência. Também foi possível observar uma expansão da taxa de 

participação para pessoas que tinham pelo menos uma deficiência auditiva: entre 2000 e 2010, a 

taxa de participação para este grupo variou de 42,9% para 43,9%.  

Já as pessoas que declaram possuir pelo menos a deficiência visual não só são maioria dentre a 

população investigada, como também possuem a maior taxa de participação entre pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho. Em outras palavras, no conjunto de pessoas com deficiência, o 

maior grau de mobilização no mercado de trabalho se verifica entre aqueles que declaram possuir 

algum tipo de deficiência visual. Em 2010, a taxa de participação deste grupo totalizou 58,1%, 

percentual superior à taxa de participação média do conjunto de pessoas com deficiência, que foi de 

54,5%, como visto no Gráfico 3. Tal percentual representa expansão em relação a Censo anterior, 

quando registrava-se taxa de participação de 51,9% (Gráfico 4).  

 
GRÁFICO 4 

Taxa de participação de pessoas sem deficiência e com deficiência por tipos de deficiência  
Curitiba, 2000 e 2010 

 
Fonte: IBGE, microdados dos Censos 2000 e 2010. Elaboração: DIEESE. 
Nota: (1) Com nenhuma das deficiências investigadas.( 2) Incapaz, com alguma ou grande dificuldade permanente de enxergar. (3) 
Incapaz, com alguma ou grande dificuldade permanente de ouvir. (4) Incapaz, com alguma ou grande dificuldade permanente de 
caminhar ou subir escadas. (5) Por se tratar de um dado obtido por amostragem, a desagregação apresentada pode afetar a precisão 
da estimativa. 

 

                                                                                                                                                                  
existe dupla contagem, o que não invalida a inferência em questão, pois o objetivo é analisar como as pessoas com as 

características citadas são incorporadas ao mercado de trabalho.  
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1.3. Distribuição dos ocupados com deficiência na cidade de Curitiba 
 

A partir desta seção, o foco da análise recai sobre as condições da população com deficiência 

ocupada no município de Curitiba. Entre os anos de 2000 e 2010, observa-se elevação das taxas de 

ocupação para todas as categorias analisadas. No caso dos que declararam possuir ao menos uma 

deficiência visual, a taxa de ocupação aumenta de 86,0%, em 2000, para 96,0%, em 2010. Neste 

mesmo ano, a taxa mais elevada foi registrada entre o grupo que declarou possuir ao menos 

deficiência motora, atingindo 97,1%. Vale ressaltar que, em 2000, esta categoria apresentava a 

segunda taxa de ocupação mais baixa dentre as categorias analisadas (84,2%).  

É interessante notar que a taxa de ocupação entre pessoas com deficiência visual e auditiva, além 

dos ocupados com deficiência Motora, era superior àquela verificada no grupo sem deficiência. Os 

ocupados com deficiência mental permanente registram a menor taxa de ocupação em 2010 

(93,7%). É importante destacar que a elevada taxa de ocupação das pessoas com deficiência não 

permite indicar que as condições de inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho 

são mais efetivas do que as condições encontradas pela população sem deficiência, já que o 

indicador anterior mostrou que a taxa de participação para a população com deficiência é 

significativamente menor. Isto significa que uma parcela da população com deficiência não busca 

trabalho na semana de referência da pesquisa, e para os efeitos de análise do mercado de trabalho 

com base nos dados censitários, permanece na inatividade econômica. 

 GRÁFICO 5 
Taxa de ocupação de pessoas sem e com deficiência por tipos de deficiência Curitiba, 2000 e 2010 

 
Fonte: IBGE, microdados dos Censos 2000 e 2010. Elaboração: DIEESE. 
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Nota: (1) Com nenhuma das deficiências investigadas.( 2) Incapaz, com alguma ou grande dificuldade permanente de enxergar. (3) 
Incapaz, com alguma ou grande dificuldade permanente de ouvir. (4) Incapaz, com alguma ou grande dificuldade permanente de 
caminhar ou subir escadas. (5) Por se tratar de um dado obtido por amostragem, a desagregação apresentada pode afetar a precisão 
da estimativa. 

 

A análise dos ocupados com deficiência segundo sua posição na ocupação mostra que, em 2010, a 

distribuição dos ocupados que tinham pelo menos uma das deficiências investigadas segue o mesmo 

padrão da distribuição do grupo sem deficiência, com maior concentração na posição dos 

empregados com carteira de trabalho assinada (89.421 ou 49,3% dos ocupados com pelo menos 

uma deficiência). Na mesma categoria, o segundo grupo que mais aglutinava as pessoas com 

deficiência era a posição de ocupados por conta própria, somando 43.561 pessoas (ou 24,0%) 

(Tabela 3).  

É importante apontar que, embora a concentração nas posições de ocupação se assemelhe tanto para 

os que declararam possuir pelo menos uma das deficiências como para aqueles que não possuíam 

deficiência, o percentual de trabalhadores formalizados é maior para aqueles que não possuíam 

deficiências (63,1% contra 57,4%, ANEXO 2). A análise dos ocupados por tipo de deficiência 

segundo sua posição na ocupação mostra que aqueles com pelo menos a deficiência motora 

respondiam pela menor participação relativa das ocupações formalizadas
10

, de 49,7%. Ainda sobre 

esta categoria, chama à atenção a proporção elevada de pessoas que tinham pelo menos uma 

deficiência motora em posições de ocupação marcadas pela informalidade: 7,1% ou 2.122 eram 

trabalhadores domésticos sem carteira de trabalho assinada, 8,6% ou 2.574 empregados sem carteira 

de trabalho assinada e 27,5% ou 8.250 trabalhavam por conta própria. Juntos, estas posições 

somavam 12.946 pessoas - ou 43,6% dos ocupados - que tinham pelo menos uma deficiência 

motora.  

TABELA 3 
Número de ocupados segundo posição na ocupação, tipo de deficiência

3
 e sem deficiências 

Curitiba, 2010 

                                                 
10

 Consideram-se como formalizadas as categorias de empregado com carteira de trabalho assinada, trabalhadores 

domésticos com carteira, militares e estatutários. 

Empregados com

carteira de trabalho assinada
89.421 72.615 14.966 12.067 2.306 440.570 530.159

Trabalhadores domésticos com carteira 4.993 4.229 682 1.345 123 14.413 19.406

Militares e funcionários públicos 9.684 7.862 1.444 1.492 180 38.771 48.455

Empregados sem carteira de trabalho 

assinada
15.894 12.661 3.025 2.574 562 66.711 82.621

Trabalhadores domésticos sem carteira 

de trabalho assinada
7.028 5.920 1.276 2.122 299 16.675 23.703

Conta própria 43.561 34.634 8.512 8.250 1.045 146.692 190.385

Empregadores 6.527 5.264 1.518 737 114 31.514 38.041

Não remunerados 3.002 2.368 631 874 280 8.733 11.735

Trabalhadores na produção para o 

próprio consumo
1.356 1.116 449 512 84 1.335 2.691

Total 181.467 146.670 32.505 29.973 4.994 765.412 947.195

Nenhuma 

destas 

deficiências

Tipo de deficiência

Total

 (1) (2)

Posição na ocupação Com pelo menos uma 

das deficiências 

Visual 

(4)

Auditiva 

(5)

Motora

 (6)

Deficiência mental 

permanente                        
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Fonte: IBGE, microdados dos Censos 2000 e 2010. Elaboração: DIEESE. 
Nota: (1) Na coluna “com pelo menos uma das deficiências” as pessoas incluídas em mais de um tipo de deficiência foram contadas 
apenas uma vez. (2) Inclusive as pessoas sem declaração destas deficiências. (3) A distribuição segundo tipos de deficiência não 
considera aquelas pessoas que declararam possuir mais de uma deficiência, e para tanto, a soma da população segundo tipos de 
deficiência ultrapassará o total populacional. (4) Incapaz, com alguma ou grande dificuldade permanente de enxergar. (5) Incapaz, com 
alguma ou grande dificuldade permanente de ouvir. (6) Incapaz, com alguma ou grande dificuldade permanente de caminhar ou subir 
escadas. (7) Por se tratar de um dado obtido por amostragem, a desagregação apresentada pode afetar a precisão da estimativa.                                    
 

Do total dos declarantes que afirmaram possuir ao menos uma das deficiências investigadas, 61,5% 

encontram-se nas faixas compreendidas entre 40 e 69 anos. Em relação à população com pelo 

menos deficiência visual, observa-se que 32,1% dos ocupados estavam nas faixas entre 45 e 54 

anos, com percentuais de 16,1% e 16,0%. Em seguida aparecem os ocupados na faixa entre 55 a 69 

anos, de 10,4% e 10,1%, somando 20,5% do total das pessoas com pelo menos uma deficiência 

visual. Para os ocupados com pelo menos alguma deficiência auditiva, as faixas etárias com maior 

número de ocupados são semelhantes às observadas anteriormente, com destaque para a faixa de 60 

a 69 anos de idade (com 18,4% dos ocupados). Os ocupados que declararam possuir ao menos uma 

deficiência motora apresenta maior frequência na faixa de 60 a 69 anos (18,0%) e aqueles com 

deficiência mental permanente na faixa de 45 a 49 anos (16,8%). 

 

TABELA 4 
Distribuição percentual da população ocupada por tipo de deficiência segundo faixa etária 

Curitiba, 2010 

 
 (1) Incapaz, com alguma ou grande dificuldade permanente de enxergar. (2) Incapaz, com alguma ou grande 
dificuldade permanente de ouvir. (3) Incapaz, com alguma ou grande dificuldade permanente de caminhar ou 
subir escadas. (4) Com nenhuma das deficiências investigadas. (5) Por se tratar de um dado obtido por 
amostragem, a desagregação apresentada pode afetar a precisão da estimativa. 

 

Na sequência analisam-se as características de instrução das pessoas com deficiência e ocupada. Em 

termos gerais, é possível observar a elevação do nível de instrução dessa população. Entre os 

Censos de 2000 e 2010, a população sem deficiência sem instrução ou com fundamental incompleto 

10 a 14 0,3 0,3 0,2 0,0 1,5 0,7

15 a 19 2,6 2,9 1,2 0,9 4,1 5,9

20 a 24 7,4 7,4 6,6 2,9 9,3 13,2

25 a 29 8,4 8,8 5,1 4,0 6,1 15,9

30 a 34 8,4 8,2 6,7 4,8 9,2 15,0

35 a 39 8,1 7,4 8,8 7,1 8,2 13,2

40 a 44 10,2 9,6 9,5 10,2 15,6 11,6

45 a 49 15,3 16,1 11,2 14,2 16,8 9,1

50 a 54 15,1 16,0 12,9 16,0 10,3 6,9

55 a 59 10,1 10,4 10,8 13,7 10,3 4,3

60 a 69 10,8 10,1 18,4 18,0 4,1 3,4

70 anos 

ou mais
3,4 2,8 8,7 8,2 4,5 0,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Faixa

etária

(anos)

Nenhuma 

destas 

deficiências

(4)                                                

Tipo de deficiência

Com pelo menos uma 

das deficiências 

investigadas

Visual 

(1)

Auditiva 

(2)
Motora (3)

Deficiência 

mental 

permanente                        
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passou de 27,3% do total dos ocupados para 18,4%. Em relação aos ocupados que detinham ensino 

superior completo, o movimento se inverte, e sua participação aumenta no total de ocupados: em 

2000, eles representavam 17,5% da população ocupada sem deficiência, e em 2010, somavam 

27,5%. Já para o caso da população com pelo menos uma deficiência, o percentual dos ocupados 

sem instrução ou com fundamental incompleto, em 2000, representava 42,0% do total, passando a 

30,8%, em 2010, um decréscimo de 11,2 p.p. Os ocupados com pelo menos uma deficiência 

também observaram a participação com superior completo aumentar no período, saltando 9,1 p.p 

(de 13,8% para 22,9%). 

Entre as deficiências analisadas, o aumento do nível de instrução foi maior entre a população que 

declarou possuir pelo menos uma deficiência visual. Para tal grupo, a participação dos ocupados 

sem instrução ou com fundamental incompleto reduziu de 41,9% para 29,7% entre 2000 e 2010, 

enquanto que aqueles que tinham ensino superior completo aumentaram sua participação de 14,5% 

para 24,1%. Por outro lado, em 2010, quase metade dos ocupados (48,4%) que tinham pelo menos 

uma deficiência motora não tinha instrução formal ou contava apenas com o ensino fundamental 

completo, caso similar aos ocupados que tinham pelo menos uma deficiência mental permanente, 

com 44,0% da sua população em igual condição de escolaridade.  

TABELA 5 
Distribuição da população ocupada por tipo de deficiência segundo nível de instrução  

Curitiba, 2000 e 2010 

 
Fonte: IBGE, microdados dos Censos 2000 e 2010. Elaboração: DIEESE. 
Nota: (1) Na coluna “com pelo menos uma das deficiências” as pessoas incluídas em mais de um tipo de deficiência foram contadas 
apenas uma vez. (2) Com nenhuma das deficiências investigadas. (3) Incapaz, com alguma ou grande dificuldade permanente de 
enxergar. (4) Incapaz, com alguma ou grande dificuldade permanente de ouvir. (5) Incapaz, com alguma ou grande dificuldade 
permanente de caminhar ou subir escadas. (6) Por se tratar de um dado obtido por amostragem, a desagregação apresentada pode 
afetar a precisão da estimativa.                                    

 

Por fim, analisa-se o rendimento médio segundo tipos de deficiência pesquisados. Em 2010, o 

rendimento médio dos trabalhadores que não tinham nenhuma das deficiências pesquisadas era 

maior do que o rendimento observado para as pessoas com deficiência: R$2.062 contra R$1.938.  

Com pelo menos 

uma das deficiências 

investigadas (1)
Visual 

(3)

Auditiva 

(4)

Motora 

(5)

Deficiência 

mental 

permanente                        

Sem instrução e fundamental incompleto 42,0 41,9 46,8 53,7 37,8 27,3

Fundamental completo e médio incompleto 17,2 16,8 16,2 15,9 17,3 19,9

Médio completo e superior incompleto 26,4 26,2 23,9 21,1 28,2 34,9

Superior completo 13,8 14,5 12,4 8,6 16,4 17,5

Não determinado 0,6 0,6 0,7 0,7 0,3 0,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sem instrução e fundamental incompleto 30,8 29,7 38,2 48,4 44,0 18,4

Fundamental completo e médio incompleto 16,3 15,9 18,3 17,4 17,1 17,1

Médio completo e superior incompleto 29,5 29,8 26,2 20,5 25,2 36,5

Superior completo 22,9 24,1 16,9 13,3 13,6 27,5

Não determinado 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2
0

0
0

2
0

1
0

Nenhuma 

destas 

deficiências

(2)                                                
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Dentre as deficiências pesquisadas, em 2010, o maior rendimento médio era referente às pessoas 

com deficiência visual, somando R$1.948. Em segundo lugar no ranking figuram as pessoas com 

deficiência auditiva, auferindo em média R$1.909. No mesmo ano, o menor rendimento médio 

listado é referente aos trabalhadores que tinham uma deficiência mental permanente, somando 

R$1.374. 

Um olhar para o rendimento médio em 2000 revela queda no rendimento médio para a maioria dos 

ocupados com algum tipo de deficiência. Isto foi mais evidente entre os trabalhadores com 

deficiência mental permanente, que, em 2000, registravam renda média de R$1.758 passando a R$ 

1.374, em 2010, o que representou um recuo relativo de 21,8%. A segunda maior retração do 

rendimento médio ocorreu entre os ocupados com deficiência Auditiva, de 3,3%. O único aumento 

do rendimento médio foi verificado entre as pessoas com deficiência motora, da ordem de 12,7%, 

passando de R$1.312, em 2000, para, R$1.478, em 2010 (Tabela 6). 

 
TABELA 6 

Rendimento médio
6
 dos ocupados, segundo tipo de deficiência e sem deficiência. 

Curitiba, 2000 e 2010 

 
Fonte: IBGE, microdados dos Censos 2000 e 2010. Elaboração: DIEESE.  
Nota: (1) As pessoas incluídas em mais de um tipo de deficiência foram 
contadas apenas uma vez. (2) Inclusive as pessoas sem declaração destas 
deficiências.(3) Incapaz, com alguma ou grande dificuldade permanente de 
enxergar. (4) Incapaz, com alguma ou grande dificuldade permanente de ouvir. 
(5) Incapaz, com alguma ou grande dificuldade permanente de caminhar ou 
subir escadas. (6) Em R$ de 2010, considerando como deflator o índice 
nacional de preços ao consumidor (INPC-IBGE) 

2. CARACTERÍSTICAS DO EMPREGO FORMAL ENTRE TRABALHADORES COM 
DEFICIÊNCIA 
 

2.1 Brasil, grandes regiões e UF’s 
 

Segundo a RAIS, em 2010, no Brasil havia um total de 306.013 empregos formais ocupados por 

trabalhadores que tinham uma ou mais deficiências, ou ainda, por trabalhadores reabilitados. Em 

2011, o estoque de empregos para as pessoas com deficiência apresenta aumento, atingindo 325.291 

vínculos, mesmo movimento registrado para o ano de 2012, quando o estoque de empregos formais 

para pessoas com deficiência alcançou 330.296 vínculos. Isto representa um aumento médio de 

3,9%. Na Região Sul, observa-se um movimento constante de expansão do estoque de empregos 

2000 2010

1.961 1.948

1.974 1.909

1.312 1.478

1.758 1.374

1.911 1.938

2.062 2.062

Total (1) (2) 2.042 2.038

Motora (5)

Deficiência mental permanente                        

Nenhuma destas deficiências

Tipo de deficiência
Rendimento médio

Com pelo menos uma das deficiências 

Visual (3)

Auditiva (4)
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para pessoas com deficiência em todos os anos analisados. Em 2010 eles somavam, 56.442 

vínculos, e em 2012, 63.196, o que representa um aumento médio de 5,8%. Vale registrar que no 

mesmo período o estoque de empregos ocupados por pessoas sem deficiência apresentou variação 

média inferior, alcançando 3,7%, mesmo percentual de variação para o estoque total da região Sul. 

O estado do Paraná, por sua vez, também registrou crescimento contínuo do estoque de empregos 

para a população com deficiência, mas com uma variação relativa inferior a média regional: em 

2010 o estoque de empregos formais para a população com deficiência do Paraná era de 19.742, e 

em 2012, 20.729, o que representa uma variação média de 2,5%. 

Dentre as regiões analisadas na tabela 7 o município de Curitiba foi o que registrou a maior 

variação média para o total do estoque de empregos, atingindo 6,8% entre 2010 e 2012. A 

população com deficiência, entretanto, registrou variação inferior a este grupo: em 2010 eles 

somavam 6.614 vínculos na capital paranaense, e em 2012, 7.164, o que representa uma variação 

média de 4,1%. 

 

TABELA 7 
Estoque de empregos formais com e sem deficiência, e variação média anual, segundo regiões 

geográficas selecionadas.  
Regiões geográficas selecionadas, 2010 a 2012 

 
Fonte: RAIS/MTE. Elaboração: DIEESE. 
Nota: (1) Vínculos ocupados por pessoas que tinham uma deficiência física, auditiva, visual, intelectual 
(mental), múltipla ou eram reabilitados. (2) Vínculos ocupados por pessoas sem nenhuma deficiência  

 

2.2 Características gerais do estoque de empregos para pessoas com deficiência no 
município de Curitiba 
 

A tabela 8 investiga o estoque de empregos formais na capital paranaense, segundo tipo de 

deficiência, e a variação média do número de vínculos entre 2010 e 2012. O maior estoque de 

Região 

geográfica
Característica do vínculo 2010 2011 2012

Variação 

média anual

Com deficiência (1) 306.013 325.291 330.296 3,9

Sem deficiência (2) 43.762.342 45.985.340 47.128.416 3,8

Total de vinculos 44.068.355 46.310.631 47.458.712 3,8

Com deficiência (1) 56.442 59.225 63.196 5,8

Sem deficiência (2) 7.501.089 7.843.218 8.066.502 3,7

Total de vinculos 7.557.531 7.902.443 8.129.698 3,7

Com deficiência (1) 19.742 19.967 20.729 2,5

Sem deficiência (2) 2.763.973 2.900.310 3.012.936 4,4

Total de vinculos 2.783.715 2.920.277 3.033.665 4,4

Com deficiência (1) 6.614 6.655 7.164 4,1

Sem deficiência (2) 842.236 891.444 960.233 6,8

Total de vinculos 848.850 898.099 967.397 6,8

Brasil

Sul 

Curitiba

Paraná
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empregos é relativo às pessoas com deficiência física, com 3.632 vínculos em 2012, o que 

corresponde a 50,7% do estoque de empregos para pessoas com deficiência neste ano. Na sequência 

aparecem as pessoas com deficiência auditiva, com 1.466 vínculos ou 20,5% do estoque de 

empregos para pessoas com deficiência em 2012. O terceiro maior estoque é relativo às pessoas 

com deficiência visual, com 796 vínculos. 

No período analisado, é possível evidenciar maior variação média anual no estoque de empregos 

para as pessoas com deficiência visual, que observaram aumento médio de 15,9%, partindo de 593 

vínculos, em 2010, e alcançando 796, em 2012. A segunda maior variação média foi registrada entre 

os reabilitados que contavam, em 2010, com estoque de 490 vínculos, e em 2012 registravam 582, o 

que representa uma variação média de 9,0% no período.  

É importante destacar o caso das pessoas com deficiência física, grupo que detém o maior estoque 

de empregos dentre os tipos de deficiência analisados. Para estes, verifica-se uma variação média 

negativa no período (na ordem de -0,4%), resultante de um decréscimo no estoque entre os anos de 

2010 e 2011 (partindo de 3.663 em 2010 e alcançando 3.447 em 2011). Mesmo com a queda no 

estoque entre os anos de 2010 e 2011, observa-se recuperação no ano de 2012, atingindo montante 

próximo ao inicial (3.632).  

Tabela 8  
Estoque de empregos formais e variação média anual segundo tipos de deficiência 

Curitiba, 2010 a 2012. 

 
 Fonte: RAIS/MTE. Elaboração: DIEESE. 

 

Quando se analisa o tipo de vínculo entre os trabalhadores com deficiência, é possível notar que 

predominam contratos regidos por vínculos celetistas, proporção superior a observada entre 

trabalhadores com vínculos celetistas e sem deficiência, de 92,0% contra73,3%. Em todos os casos 

Tipo de deficiência 2010 2011 2012

Variação

média anual

Física 3.663 3.447 3.632 -0,4

Auditiva 1.238 1.383 1.468 8,9

Visual 593 681 796 15,9

Intelectual (mental) 532 555 596 5,8

Múltipla 98 79 90 -4,2

Reabilitado 490 510 582 9,0

Total com deficiência 6.614 6.655 7.164 4,1

Sem deficiência 842.236 891.444 960.233 6,8

Total de vínculos formais 848.850 898.099 967.397 6,8
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de deficiência, com exceção dos trabalhadores com deficiência visual, o número de celetistas era de 

pelo menos 90,0%, sendo a maior proporção dos trabalhadores reabilitados
11

 (mental) (97,1%). 

Cabe apontar que, entre 2010 e 2012, a participação dos contratos de trabalho de tipo estatuário caiu 

entre os registros de pessoas com deficiência (ANEXO 3). Em 2010, eles representavam 8,4% do 

total, e em 2012, 7,1%. Este movimento foi mais perceptível entre os trabalhadores com deficiência 

múltipla, que observaram diminuição da participação de vínculos estatutários de 20,4%, em 2010, 

para 5,6%, em 2012 (Gráfico 6). 

 
GRÁFICO 6 

Distribuição percentual dos tipos de vínculo segundo tipo de deficiência.  
Curitiba, 2012 

 
Fonte: RAIS/MTE. Elaboração: DIEESE. 

 

Percebe-se a preponderância de pessoas com deficiência física em todos os setores, em especial nos 

Serviços industriais de utilidade pública (SIUP), onde estes trabalhadores foram responsáveis por 

91,3% dos vínculos de pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência física também são 

maioria entre trabalhadores com algum tipo de deficiência na administração pública, respondendo 

por 62,3% do total de vínculos. As pessoas com deficiência auditiva representam o segundo grupo 

com maior número de vínculos entre trabalhadores com deficiência. Setorialmente, esses 

trabalhadores estão mais presentes na Indústria de transformação, sendo responsáveis por 31,4% do 

estoque de pessoas com deficiência do setor. Eles também participam com expressão na Construção 

civil, com 24,1% do estoque de pessoas com deficiência no setor. 

                                                 
11

 Ver definição no glossário de variáveis. 
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É importante levantar algumas particularidades da distribuição setorial dos trabalhadores com 

deficiência. As pessoas com deficiência intelectual (mental) observam grande concentração de seu 

estoque no Comércio, onde são responsáveis por 23,7% do estoque de pessoas com esta deficiência 

naquele setor. A maior proporção de pessoas com deficiência visual está na Administração pública, 

contando com 18,1% do estoque de empregos pessoas com deficiência. Por fim, observa-se 

concentração de reabilitados nos Serviços e no Comércio, que registram por volta de 11,0% de seu 

estoque de pessoas com deficiência compostos por estes trabalhadores (Gráfico 7).  

 
 

GRÁFICO 7 
Distribuição percentual do estoque de empregos segundo tipo de deficiência e setor de atividade 

econômica 
 Curitiba, 2012 

 
Fonte: RAIS/MTE. Elaboração: DIEESE. 
Nota: (1) O setor de Extrativa mineral não apresentou nenhum vínculo com deficiência no ano de 2012, e a Agropecuária 
apresentou apenas dois vínculos com deficiência física e um com deficiência visual. 

 

Quando se analisa o estoque de empregos de pessoas com deficiência a partir das 20 classes de 

atividade com maior participação no emprego formal para pessoas com deficiência município de 

Curitiba verifica-se que o primeiro lugar no ranking é ocupado pela atividade de Bancos múltiplos, 
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com carteira comercial, responsável por 432 vínculos de pessoas com deficiência. Neste caso, a 

maioria era deficiente físico (268 ou 62,0%), seguida por auditivo (76 ou 17,6%) e visual (56 ou 

13,0%). O segundo lugar no ranking é ocupado pela atividade de Comércio varejista com 

predominância de produtos alimentícios, empregando 391 pessoas com deficiência. A maioria 

destes eram trabalhadores com deficiência mental (201 ou 51,4% do estoque para pessoas com 

deficiência desta CNAE), o que garante para a CNAE a maior alocação do estoque de empregos 

com estas características no município (33,7% das pessoas com deficiência intelectual). A 

Administração pública é a terceira colocada no ranking, e agrega estoque de 354 vínculos de 

pessoas com deficiência.  

Juntas, estas e outras 17 CNAES eram responsáveis por 35,1% do estoque de empregos de pessoas 

com deficiência no município de Curitiba (2.518 vínculos). A mesma análise aplicada aos vínculos 

de trabalhadores sem deficiência revela que 49,9% do estoque de empregos deste grupo (478.728) 

está alocado nas CNAES selecionadas (Tabela 9).  



TABELA 9 

Ranking das 20 classes CNAE com maior número de vínculos de trabalhadores com deficiência
1
 e tipo de deficiência 

Curitiba, 2012  

Fonte: RAIS/MTE. Elaboração: DIEESE. 
Nota: (1) Ordenados a partir do estoque de empregos de pessoas com deficiência. 

 
 
 

Física Auditiva Visual
Intelectual 

(mental)
Múltipla Reabilitado

Total com 

deficiência

Sem 

deficiência

Total de 

vínculos 

formais

1° Bancos múltiplos, com carteira comercial 268 76 56 3 1 28 432 11.618 12.050

2° Comércio varejista com predominância de produtos alim. 84 78 23 201 4 1 391 17.738 18.129

3° Administração pública em geral 204 56 63 7 3 21 354 192.941 193.295

4° Atividades de atendimento hospitalar 169 55 40 18 20 10 312 19.869 20.181

5° Transporte rodoviário coletivo de passageiros, mun. e em região metro 221 28 34 4 1 3 291 9.357 9.648

6° Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção 54 28 12 19 1 1 115 10.527 10.642

7° Educação superior - graduação 41 16 7 5 2 34 105 17.199 17.304

8° Limpeza em prédios e em domicílios 37 53 4 0 0 3 97 18.906 19.003

9° Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 32 27 10 9 0 4 82 12.829 12.911

10° Construção de edifícios 35 13 4 3 0 4 59 17.912 17.971

11° Telecomunicações por fio 35 10 2 2 0 1 50 9.057 9.107

12° Comércio varejista de outros produtos novos não especificados ant. 35 2 2 1 0 3 43 9.223 9.266

13° Transporte rodoviário de carga 15 8 4 4 1 8 40 13.373 13.413

14° Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alim. 16 4 1 14 0 2 37 25.698 25.735

15° Atividades de serviços prestados principalmente às empresas 22 6 5 3 0 0 36 8.637 8.673

16° Atividades de apoio à gestão de saúde 15 3 3 2 1 0 24 10.407 10.431

17° Segurança e ordem pública 14 1 2 0 0 1 18 26.891 26.909

18° Condomínios prediais 8 4 1 0 0 1 14 15.325 15.339

19° Atividades de vigilância e segurança privada 4 2 0 1 1 2 10 18.212 18.222

20° Locação de mão-de-obra temporária 4 0 0 0 0 4 8 13.009 13.017

1.313 470 273 296 35 131 2.518 478.728 481.246

2.319 998 523 300 55 451 4.646 481.505 486.151

3.632 1.468 796 596 90 582 7.164 960.233 967.397

Classe de Atividade Econômica

Subtotal das 20 classes de atividade mais significativas

Demais classes de atividade

Total



2.3 Perfil dos trabalhadores formais com deficiência em Curitiba 
 

A análise do perfil dos trabalhadores formais tem inicio com a distribuição do estoque em função do 

sexo. Observa-se que, em 2012, a maioria dos trabalhadores com deficiência eram homens (60,8%) 

participação que se mantém relativamente estável em relação a 2011 e 2010 (quando eram 

responsáveis por 59,9%).  Em 2012, as mulheres tinham maior participação entre os reabilitados 

(43,5%), e os homens eram maioria entre os as pessoas com deficiência intelectual (mental) 

(66,1%). No caso dos trabalhadores com deficiência múltipla, as mulheres eram maioria em 2010 

(58,2%) e perdem participação em 2011 (49,4%) e 2012 (40,0%) (Tabela 10). 

TABELA 10 
Distribuição do emprego formal por tipo de deficiência segundo sexo.  

Curitiba, 2010 a 2012 
2010

Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total

Física 60,1 39,9 100,0 60,3 39,7 100,0 61,6 38,4 100,0

Auditiva 56,9 43,1 100,0 55,7 44,3 100,0 56,6 43,4 100,0

Visual 62,9 37,1 100,0 64,3 35,7 100,0 64,2 35,8 100,0

Intelectual (mental) 66,2 33,8 100,0 65,2 34,8 100,0 66,1 33,9 100,0

Múltipla 41,8 58,2 100,0 50,6 49,4 100,0 60,0 40,0 100,0

Reabilitado 59,4 40,6 100,0 59,0 41,0 100,0 56,5 43,5 100,0

Total com deficiência 59,9 40,1 100,0 59,9 40,1 100,0 60,8 39,2 100,0

Sem deficiência 52,4 47,6 100,0 52,8 47,2 100,0 51,3 48,7 100,0

Total de vínculos formais 52,5 47,5 100,0 52,8 47,2 100,0 51,3 48,7 100,0

20122011

Tipo de deficiência

 
Fonte: RAIS/MTE. Elaboração: DIEESE. 
Nota: (1) Ordenados a partir do total de pessoas com deficiência. 

 

A análise dos trabalhadores com deficiência de acordo com sua faixa etária mostra que, em 2012, 

55,0% dos trabalhadores com deficiência tinham entre 30 e 49 anos, participação menor que a 

verificada em 2010 (56,8% dos vínculos). Em 2012, 33,4% dos trabalhadores com deficiência 

intelectual (mental) eram jovens de 18 a 24 anos. As pessoas com deficiência auditiva observam a 

maior concentração de trabalhadores com 30 a 49 anos de idade, faixa responsável por 50,2% do 

estoque de empregos da categoria. 

TABELA 11 
Distribuição percentual dos do emprego formal por tipo de deficiência segundo faixa etária. Curitiba, 

2010 a 2012 
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Fonte: RAIS/MTE. Elaboração: DIEESE. 

 

Entre os trabalhadores com deficiência, predominam pessoas com ensino médio completo, sendo 

43,9% do total em 2012, e trabalhadores com superior completo (19,4% do total). Isto significa que 

63,3% dos trabalhadores com alguma deficiência possuía pelo menos o ensino médio. Também é 

preciso destacar que 24,4% dos empregados com deficiência possuíam no máximo o ensino 

fundamental completo, sendo que a maioria era deficiente física (41,5%) ou auditiva (24,2%). 

É importante apontar o caso das pessoas com deficiência intelectual (mental). Entre os 

trabalhadores com esse tipo de deficiência, 60,6% eram empregados que tinham até o fundamental 

completo.  

 

TABELA 12  
Distribuição percentual do emprego formal segundo nível de escolaridade e tipo de deficiência 

Curitiba, 2012 

Até 

17

18 

a 24

25 

a 29

30 

a 39

40 

a 49

50

a 64

65 

ou mais
Total

Física 0,2 10,4 14,3 33,3 27,0 13,9 1,0 100,0

Auditiva 0,1 16,1 15,1 28,6 23,3 15,5 1,4 100,0

Visual 0,5 16,9 17,0 37,6 17,7 9,9 0,3 100,0

Intelectual (mental) 1,5 37,4 24,2 27,1 7,1 2,6 0,0 100,0

Múltipla 0,0 16,3 14,3 27,6 23,5 18,4 0,0 100,0

Reabilitado 0,0 2,2 9,8 31,4 38,6 17,6 0,4 100,0

Total com deficiência 0,3 13,7 15,1 32,1 24,7 13,3 0,8 100,0

Física 0,3 10,9 13,8 32,4 26,5 15,0 1,1 100,0

Auditiva 0,2 13,7 16,1 31,4 21,6 15,7 1,3 100,0

Visual 0,1 15,3 19,1 33,6 18,9 12,3 0,6 100,0

Intelectual (mental) 1,1 35,1 23,2 30,5 8,3 1,8 0,0 100,0

Múltipla 1,3 20,3 17,7 20,3 22,8 16,5 1,3 100,0

Reabilitado 0,0 3,3 9,6 31,2 38,4 17,1 0,4 100,0

Total com deficiência 0,3 13,5 15,3 31,9 24,0 14,0 1,0 100,0

Física 0,6 10,5 12,7 32,2 26,2 16,7 1,1 100,0

Auditiva 0,4 13,1 15,1 27,9 22,3 19,1 2,1 100,0

Visual 0,9 12,4 19,2 32,3 21,6 13,3 0,3 100,0

Intelectual (mental) 0,7 33,4 23,7 31,4 8,9 2,0 0,0 100,0

Múltipla 0,0 12,2 24,4 21,1 22,2 18,9 1,1 100,0

Reabilitado 0,7 8,1 8,9 29,6 34,9 17,4 0,5 100,0

Total com deficiência 0,6 13,0 14,7 30,9 24,1 15,7 1,1 100,0

2
0

1
1

2
0

1
2

Tipo de deficiência

2
0

1
0
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Fonte: RAIS/MTE. Elaboração: DIEESE 
 

 

Por fim, analisa-se o perfil das ocupações dos trabalhadores com deficiência. Na tabela 13 estão 

listadas as 20 famílias ocupacionais com maior número de trabalhadores com deficiência. Somadas, 

as 20 ocupações respondem por 47,5% (3.400) do total de empregos ocupados por pessoas com 

deficiência em Curitiba. O primeiro lugar do ranking, Escriturários em geral, agentes, assistentes e 

auxiliares administrativos é responsável 20,7% do estoque total de empregos de pessoas com 

deficiência. Trata-se de uma ocupação que apresenta certa transversalidade entre os setores 

econômicos. A maioria dos vínculos nesta ocupação era de pessoas com deficiência física (918) e 

auditiva (190). O segundo lugar no ranking é ocupado pelos Alimentadores de linha de produção, 

que respondem por 6,5% do estoque de empregos para pessoas com deficiência. Neste caso as 

pessoas com deficiência física também eram maioria (169) seguidos pelas pessoas com deficiência 

auditiva (145). O terceiro lugar no ranking é ocupado pelos Vendedores e demonstradores em lojas 

e mercados, com 361 postos de trabalho. Cabe destacar que esta ocupação é responsável por 22,5% 

do estoque de empregos de pessoas com deficiência intelectual (mental).

Grau de escolaridade Física Auditiva Visual
Intelectual 

(mental)
Múltipla Reabilitado

Total com 

deficiência

Sem 

deficiência

Analfabeto 0,1 0,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,2 0,1

Até 5ª Incompleto 1,8 4,4 1,4 13,6 5,6 1,2 3,3 1,6

5ª Completo Fundamental 2,6 3,5 1,5 6,0 3,3 2,4 2,9 2,0

6ª a 9ª Fundamental 6,0 8,9 5,0 23,0 7,8 3,4 7,7 4,4

Fundamental Completo 9,5 12,0 7,3 16,9 18,9 7,9 10,4 8,8

Médio Incompleto 7,0 8,3 7,2 10,7 8,9 7,6 7,7 6,6

Médio Completo 44,7 43,9 47,7 23,3 40,0 54,8 43,9 42,9

Superior Incompleto 4,9 3,4 5,2 1,5 2,2 4,1 4,2 4,3

Superior Completo 22,9 15,3 24,2 3,7 11,1 18,6 19,4 28,6

Mestrado 0,4 0,4 0,5 0,0 1,1 0,0 0,4 0,6

Doutorado 0,1 0,0 0,0 0,2 1,1 0,0 0,1 0,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



TABELA 13 
Ranking das 20 famílias ocupacionais com maior participação no estoque de empregos de pessoas com deficiência por  tipo de deficiência 

Curitiba, 2012 
Fonte: RAIS/MTE. Elaboração: DIEESE. 

Nota: (1) Ordenados a partir do total de pessoas com deficiência. 

Física Auditiva Visual
Intelectual 

(mental)
Múltipla Reabilitado

Total com 

deficiência

Sem 

deficiência

Total de 

vínculos 

formais

1 Escriturários em geral, agentes, assistentes e auxiliares administrativos 918 190 168 100 13 91 1.480 93.194 94.674

2 Alimentadores de linhas de produção 169 145 59 65 12 17 467 19.133 19.600

3 Vendedores e demonstradores em lojas ou mercados 107 56 32 134 2 30 361 56.878 57.239

4 Trabalhadores nos  serviços de manutenção de edificações 54 76 11 39 6 14 200 30.989 31.189

5 Operadores de telemarketing 93 1 24 0 1 6 125 12.320 12.445

6 Caixas e bilheteiros (exceto caixa de banco) 42 7 3 7 0 55 114 14.836 14.950

7 Porteiros, guardas e vigias 62 14 6 0 2 12 96 17.995 18.091

8 Inspetores de alunos e afins 56 14 11 2 1 2 86 20.356 20.442

9 Trabalhadores nos serviços de manutenção e conservação de edifícios e logradouros 35 16 3 6 0 7 67 18.190 18.257

10 Professores do ensino médio 50 8 3 3 0 2 66 45.553 45.619

11 Trabalhadores nos serviços de administração de edifícios 29 17 5 3 0 6 60 12.765 12.825

12 Ajudantes de obras civis 30 20 1 1 1 5 58 15.668 15.726

13 Cozinheiros 23 9 3 11 0 2 48 12.806 12.854

14 Garçons, barmen, copeiros e sommiers 16 8 1 15 2 3 45 15.158 15.203

15 Técnicos e auxiliares de enfermagem 30 6 3 0 1 5 45 15.083 15.128

16 Vigilantes e guardas de segurança 20 2 0 0 0 4 26 26.000 26.026

17 {ñ class} 17 1 0 0 0 0 18 22.036 22.054

18 Programadores, avaliadores e orientadores de ensino 12 0 5 0 0 0 17 12.415 12.432

19 Professores de nível superior no ensino fundamental de quinta a oitava serie 9 2 1 3 0 0 15 20.783 20.798

20 Professores de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta series) 1 1 3 0 0 1 6 15.719 15.725

1.773 593 342 389 41 262 3.400 497.877 501.277

1.859 875 454 207 49 320 3.764 462.356 466.120

3.632 1.468 796 596 90 582 7.164 960.233 967.397

Demais Famílias ocupacionais

Total

Família Ocupacional

Subtotal das 20 famílias ocupacionais mais significativas



2.4 Tempo de permanência no emprego, jornada de trabalho e rendimento 
 

O tempo de permanência no emprego é um importante indicador que permite avaliar a rotatividade 

do mercado de trabalho local. Em 2012, 51,2% dos vínculos de pessoas sem deficiência se 

encerravam antes de 24 meses de contratação, enquanto que 36,4% se encerravam com menos de 12 

meses. Para os vínculos de pessoas com deficiência, observa-se que 39,7% se encerravam com 

menos de 24 meses de contratação, e 27,6% com menos de 12 meses.  

Em relação a 2010, o percentual de vínculos de pessoas sem deficiência que se encerravam antes de 

24 meses aumentou, já que neste ano 48,7% dos vínculos eram desfeitos quando transcorridos esse 

período de tempo. Entre as pessoas com deficiência, o percentual de vínculos finalizados com 

menos de 24 meses cresceu de 38,4%, em 2010, para 39,7%, em 2012. A proporção de vínculos de 

pessoas com deficiência que se encerravam antes de 12 meses aumentou: de 24,3%, em 2010, para 

27,6%, em 2012. 

A análise do tempo de permanência no emprego em função do tipo de deficiência revela que, em 

2012, as pessoas com deficiência visual observavam maior participação nos vínculos desfeitos antes 

de 24 meses, somando 45,5% dos desligamentos desta categoria, ao passo que 32,8% se encerravam 

com menos de 12 meses. Em relação a 2010, a participação dos vínculos de pessoas com deficiência 

visual finalizados com menos de 12 meses aumentou, já que neste ano representava 30,1%, ao passo 

que a participação dos vínculos que se encerravam com menos de 24 meses diminuiu: 51,1%, em 

2010, e 45,5%, em 2012. 

É interessante ressaltar o caso dos trabalhadores com deficiência intelectual (mental). Em 2010, 

50,0% dos vínculos desta categoria se encerravam com menos de 24 meses, e 31,0% em um tempo 

menor que 12 meses. Em 2012, 40,4% dos vínculos terminavam com até 24 meses, ao passo que 

25,2% eram concluídos com menos de 12 meses. Estes dados indicam uma elevação do tempo de 

permanência no emprego para os trabalhadores com esse tempo de deficiência no período estudado. 

TABELA 14 
Distribuição percentual dos vínculos de emprego formal por tipo e condição de deficiência segundo 

tempo de permanência.  
Curitiba, 2010 a 2012 
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Fonte: RAIS/MTE. Elaboração: DIEESE. 

 

Em 2012, 54,5% das pessoas sem deficiência trabalhavam entre 41 a 44 horas semanas, no limite da 

jornada de trabalho legal. No mesmo ano, a proporção de trabalhadores com deficiência cumprindo 

essa jornada era similar, alcançando 53,8% dos vínculos. Entretanto, há que se considerar que na 

comparação com as informações de 2010, a participação de vínculos de pessoas sem deficiência 

nesta faixa de jornada de trabalho diminuiu, já que neste ano somava 57,2% dos vínculos, ao passo 

que para as pessoas com deficiência a participação trabalhando entre 41 a 48 horas permanece 

(53,4%, em 2010, e 53,8%, em 2012).  

Chama a atenção a grande concentração de vínculos de reabilitados que tinham jornada contratada 

de 41 a 44 horas semanais: em 2012, eles somavam 74,7% dos vínculos desta categoria, ainda que 

registrem queda em relação ao ano de 2010, quando totalizavam 78,6% dos registros. Condições de 

jornada similares figuram entre os trabalhadores com deficiência intelectual (mental); em 2010 

77,4% dos vínculos deste grupo registravam jornadas de 41 a 44 horas semanais. Em 2012, a 

participação nessa jornada decresce para 70,4%. É interessante analisar o caso dos trabalhadores 

com deficiência auditiva, dada sua considerável participação no estoque de empregos de pessoas 

com deficiência. Em 2010, 61,1% dos vínculos deste grupo contava com jornadas de trabalho de 41 

a 44 horas semanais. No ano seguinte essa proporção caiu para 55,9%. Em 2012, a participação de 

Física Auditiva Visual
Intelectual 

(mental)
Múltipla Reabilitado

Total com 

deficiência

Sem 

deficiência

Total de 

vínculos 

formais

Ate 2,9 meses 6,9 7,0 7,8 10,2 4,1 4,7 7,0 11,4 11,3

3,0 a 5,9 meses 6,1 10,0 9,9 5,1 5,1 3,5 6,9 9,5 9,4

6,0 a 11,9 meses 9,2 9,7 15,0 15,8 10,2 9,0 10,4 13,5 13,5

12,0 a 23,9 meses 14,0 14,9 13,5 19,0 12,2 9,0 14,1 14,4 14,4

24,0 a 35,9 meses 10,5 12,3 11,3 16,4 10,2 8,8 11,2 8,6 8,6

36,0 a 59,9 meses 16,2 12,8 19,9 15,0 14,3 20,0 16,0 11,3 11,3

60,0 a 119,9 meses 16,6 15,0 11,8 14,7 20,4 25,1 16,4 13,0 13,0

120,0 meses ou mais 20,6 18,3 10,8 3,9 23,5 20,0 17,9 18,3 18,3

{ñ class} 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ate 2,9 meses 6,2 8,5 7,6 7,2 2,5 7,8 7,0 11,2 11,2

3,0 a 5,9 meses 5,6 7,2 9,5 5,9 3,8 4,3 6,2 8,9 8,9

6,0 a 11,9 meses 10,9 10,5 12,9 9,9 7,6 9,2 10,8 14,4 14,4

12,0 a 23,9 meses 12,8 15,0 21,0 19,5 17,7 11,2 14,6 15,3 15,3

24,0 a 35,9 meses 11,8 9,6 10,7 13,5 12,7 5,9 11,0 8,6 8,6

36,0 a 59,9 meses 15,4 16,8 14,2 19,8 19,0 11,6 15,7 10,2 10,2

60,0 a 119,9 meses 18,6 15,4 13,5 19,8 22,8 29,8 18,4 14,2 14,2

120,0 meses ou mais 18,6 17,1 10,4 4,3 13,9 20,2 16,3 17,2 17,2

{ñ class} 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ate 2,9 meses 7,1 10,0 8,9 7,4 6,7 11,3 8,3 10,5 10,4

3,0 a 5,9 meses 7,9 6,9 9,0 7,0 6,7 6,5 7,6 8,8 8,8

6,0 a 11,9 meses 11,0 12,5 14,8 10,7 13,3 10,8 11,7 17,2 17,2

12,0 a 23,9 meses 11,0 13,1 12,7 15,3 11,1 11,9 12,0 14,8 14,8

24,0 a 35,9 meses 8,5 9,4 14,8 12,1 12,2 8,4 9,7 9,2 9,2

36,0 a 59,9 meses 14,4 14,0 12,2 19,6 17,8 7,0 13,9 9,7 9,7

60,0 a 119,9 meses 19,9 17,4 15,7 22,8 17,8 20,3 19,2 14,1 14,1

120,0 meses ou mais 20,2 16,7 11,8 5,0 14,4 23,7 17,5 15,7 15,7

{ñ class} 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tempo de paramência no 

emprego

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2
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trabalhadores com deficiência auditiva nesta faixa retorna ao patamar inicial, atingindo 60,5% dos 

vínculos deste grupo (Tabela 15). 

 
TABELA 15 

Distribuição percentual dos vínculos de emprego formal por tipo e condição de deficiência segundo 
faixa de hora contratada.  

Curitiba, 2010 a 2012 

 
Fonte: RAIS/MTE. Elaboração: DIEESE. 

 

A análise da remuneração média revela que, em 2012, os trabalhadores sem deficiência registravam 

remuneração média de R$ 2.653, próximo ao patamar registrado para os trabalhadores com 

deficiência (R$ 2.650).  

Em 2012, a maior remuneração média era referente às pessoas com deficiência visual, atingindo R$ 

2.460, sendo 20,5% superior a 2010, de R$ 2.042. Na sequência figuram os trabalhadores com 

deficiência física, atingindo R$ 2.437, com remuneração média 4,1% acima do observado em 2010 

(R$ 2.341). Chama a atenção o caso dos trabalhadores com deficiência intelectual (mental). Eles 

registraram a menor remuneração média entre as categorias analisadas, e em 2012 atingiram R$ 

969, contudo, ainda acima da remuneração média verificada em 2010, na ordem de 8,0%.  

 
TABELA 16 

Física Auditiva Visual
Intelectual 

(mental)
Múltipla Reabilitado

Total com 

deficiênci

a

Sem 

deficiência

Total de 

vínculos 

formais

Até 12 horas 0,7 0,4 0,3 3,6 0,0 0,6 0,8 0,8 0,8

13 a 15 horas 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,4 0,1 0,1 0,1

16 a 20 horas 4,0 2,0 5,6 5,6 15,3 1,0 3,9 9,2 9,2

21 a 30 horas 13,0 8,2 13,8 4,5 15,3 5,1 11,0 3,1 3,2

31 a 40 horas 37,8 28,1 27,3 8,8 30,6 14,3 30,9 29,5 29,6

41 a 44 horas 44,4 61,1 53,0 77,4 38,8 78,6 53,4 57,2 57,2

45 a 48 horas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Mais de 48 horas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Até 12 horas 1,0 2,0 0,6 2,9 1,3 0,6 1,3 1,0 1,0

13 a 15 horas 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1

16 a 20 horas 5,3 1,8 4,8 6,3 7,6 1,0 4,3 9,1 9,0

21 a 30 horas 8,1 4,0 7,9 5,2 2,5 5,5 6,7 2,8 2,9

31 a 40 horas 40,8 36,2 29,4 8,8 32,9 16,9 34,1 30,3 30,3

41 a 44 horas 44,7 55,9 57,3 76,8 55,7 76,1 53,5 56,7 56,7

45 a 48 horas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Mais de 48 horas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Até 12 horas 0,9 2,0 0,6 2,2 2,2 0,2 1,2 1,0 1,0

13 a 15 horas 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

16 a 20 horas 4,8 2,2 4,8 11,1 3,3 0,9 4,5 9,5 9,5

21 a 30 horas 10,0 4,7 7,9 6,9 7,8 6,0 8,1 3,8 3,8

31 a 40 horas 38,5 30,4 36,2 9,1 34,4 18,2 32,5 31,0 31,0

41 a 44 horas 45,6 60,5 50,5 70,8 52,2 74,7 53,8 54,5 54,5

45 a 48 horas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Mais de 48 horas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Faixa de hora 

contratual

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2
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Remuneração média
1
 dos empregados formais com deficiência, por tipo de deficiência 

Curitiba, 2010 a 2012 

 
Fonte: RAIS/MTE. Elaboração: DIEESE. 
Nota: (1) Em R$ de 2012, considerando como deflator o índice nacional de 
preços ao consumidor (INPC-IBGE) 

 

2.5 Indicadores dos estabelecimentos que empregam trabalhadores com deficiência 
 

Em 2012, os estabelecimentos que mais contratavam pessoas com deficiência estavam na faixa de 

1000 ou mais empregos, com um total de 2.922 vínculos. Em segundo lugar no ranking estavam 

aqueles estabelecimentos que apresentavam entre 201 e 500 vínculos, responsáveis por 1.339 postos 

de trabalho para pessoas com deficiência, seguido pelo estoque de estabelecimentos com até 99 

postos de trabalho, com 1.225 vínculos. Vale destacar que no ranking para a as pessoas sem 

deficiência, a segunda faixa com maior estoque é relativa à aqueles estabelecimentos com até 99 

empregos, seguidos pela faixa de estabelecimentos com 201 a 500 vínculos. 

A maior variação média do estoque de empregos para pessoas com deficiência, considerando o 

período de 2010 a 2012, foi registrada entre os estabelecimentos que contavam com 501 a 1000 

vínculos, registrando aumento médio de 11,3% no período. No mesmo período a variação média 

para as pessoas sem deficiência nesta mesma faixa foi de 1,9%. A segunda maior variação média no 

estoque de pessoas com deficiência foi registrada entre os estabelecimentos que continham 1000 ou 

mais vínculos, atingindo 8,3%. No mesmo período, a variação do estoque de empregos para pessoas 

sem deficiência, na mesma faixa, foi de 13,4%. A terceira maior variação média foi registrada entre 

os estabelecimentos que tinham até 99 vínculos, com 6,5% para as pessoas com deficiência e 4,2% 

para as pessoas sem deficiência.  

TABELA 17 
Estoque de empregos formais segundo tamanho do estabelecimento e condição de deficiência do 

trabalhador 
Curitiba, 2010 a 2012 

Tipo de deficiência 2010 2011 2012

Física 2.341 2.294 2.437

Auditiva 2.115 2.278 2.147

Visual 2.042 2.161 2.460

Intelectual (mental) 897 943 969

Múltipla 2.106 1.917 1.929

Reabilitado 2.809 2.715 2.426

Total com deficiência 2.514 2.613 2.650

Sem deficiência 2.516 2.616 2.653

Total de vínculos formais 2.514 2.613 2.650
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Fonte: RAIS/MTE.  
Elaboração: DIEESE. 

 

A desagregação em função do tipo de deficiência revela que, em 2012, a faixa com maior estoque 

de empregos para pessoas com deficiência – relativa a estabelecimentos com 1000 ou mais vínculos 

– continha maior participação de pessoas com deficiência física, somando 50,3% dos vínculos 

daquela faixa. Em segundo lugar na participação no estoque de pessoas com deficiência nesta faixa 

figuram as pessoas com deficiência auditiva, que somam 24,9%, seguidos pelas pessoas com 

deficiência visual, com 12,8%. A segunda faixa com maior estoque de empregos para pessoas com 

deficiência neste ano – com 201 a 500 vínculos – também contava com maior proporção de pessoas 

com deficiência física, somando 47,4% dos vínculos. O segundo lugar em participação é ocupado 

pelas pessoas com deficiência auditiva, que respondem por 16,4% dos vínculos, seguidos pelos 

reabilitados (14,9%), que encontram nesta faixa sua maior participação no estoque (Tabela 18). 

Cabe destacar o caso dos trabalhadores com deficiência mental (intelectual). A maior participação 

destes nos estoques segundo faixa de tamanho de emprego se faz em relação aos estabelecimentos 

com 100 a 200 postos de trabalho (16,6% dos vínculos desta faixa) e daqueles com 201 e 500 

postos de trabalho (com 10,8% do estoque da faixa). Já no caso dos trabalhadores com deficiência 

visual, a maior participação se encontra no estoque de estabelecimentos que tem entre 501 e 1000 

vínculos e na faixa com 1000 ou mais, ambas com 12,8%. 

 
TABELA 18 

Distribuição percentual do estoque de empregos por faixa de tamanho do estabelecimento segundo 
tipo de deficiência  

Curitiba, 2012 

 
Fonte: RAIS/MTE.  

Elaboração: DIEESE. 

Com 

deficiência

Sem 

deficiência

Com 

deficiência

Sem 

deficiência

Com 

deficiência

Sem 

deficiência

ATÉ 99 1.080 343.899 1.207 360.175 1.225 373.596 6,5 4,2

De 100 a 200 791 59.007 780 62.318 812 63.575 1,3 3,8

De 201 a 500 1.555 86.568 1.242 85.509 1.339 83.549 -7,2 -1,8

De 501 a 1000 699 56.350 727 64.325 866 58.514 11,3 1,9

1000 ou Mais 2.489 296.412 2.699 319.117 2.922 380.999 8,3 13,4

Total 6.614 842.236 6.655 891.444 7.164 960.233 4,1 6,8

Faixa de tamanho de 

estabelecimento 

(vinculos)

2010 2011 2012 Variação 

média com 

deficiência

Variação 

média sem 

deficiência

Faixa de tamanho de 

estabelecimento 

(vínculos)

Física Auditiva Visual
Intelectual 

(mental)
Múltipla Reabilitado

Total com 

deficiência

ATÉ 99 54,8 14,1 8,3 8,4 0,7 13,7 100,0

De 100 a 200 50,5 17,4 9,2 16,6 1,4 4,9 100,0

De 201 a 500 47,4 16,4 9,9 10,8 0,5 14,9 100,0

De 501 a 1000 51,4 23,7 12,8 5,3 1,8 5,0 100,0

1000 ou Mais 50,3 24,9 12,8 5,7 1,6 4,5 100,0

Total 50,7 20,5 11,1 8,3 1,3 8,1 100,0
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Quando se analisa os estabelecimentos que empregam pelo menos um deficiente observa-se que a 

faixa de até 99 vínculos congrega a maioria de estabelecimentos que empregam pelo menos um 

deficiente: em 2012 somavam-se 712 estabelecimentos nestas condições. O segundo maior número 

de estabelecimentos que contratam ao menos um deficiente tinha entre 100 e 200 vínculos: 237 

estabelecimentos atendiam estas características no ano de 2012. 

O maior crescimento médio do número de estabelecimentos que empregavam ao menos um 

trabalhador com deficiência foi na faixa de 100 a 200 vínculos: em 2010, 177 estabelecimentos da 

capital paranaense se encontravam nestas características, e em 2012 eles somavam 237, o que 

representa um aumento médio de 15,7%, acima da variação do total de empresas para esta faixa 

(3,3%). A segunda maior variação média nos estabelecimentos que empregavam ao menos uma 

pessoa com deficiência foi registrada entre aqueles que empregavam entre 501 e 1000 

trabalhadores: entre 2010 e 2012 o número de estabelecimentos nestas condições aumentou em 

média 10,6%. 

É interessante notar que, à medida que aumentam o número de empregados nos estabelecimentos, 

aumenta também a participação de empresas que empregam ao menos um deficiente no total de 

empresas. Para a faixa de 100 a 200 vínculos, em 2012, 51,3% dos estabelecimentos empregavam 

ao menos um deficiente, e para a faixa de 201 a 500 vínculos, 71,4% dos estabelecimentos 

encontravam-se nestas condições. A maior participação de estabelecimentos que empregavam ao 

menos uma pessoa com deficiência em relação ao total de estabelecimentos se encontra na faixa 

daqueles que empregavam 1000 ou mais trabalhadores: neste caso, 81,1% dos estabelecimentos 

empregavam pelo menos uma pessoa com deficiência.  

 
TABELA 19 

Número de estabelecimentos que empregam pelo menos um deficiente, total de estabelecimentos e 
variação média anual. 
Curitiba, 2010 a 2012 

 
Fonte: RAIS/MTE.  
Elaboração: DIEESE. 

 

3. MOBILIZAÇÃO SINDICAL EM TORNO DA INSERCAÇÃO DE PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO CURITIBANO 
 

Total de 

estabelecimentos 

que empregam 

pelo menos uma 

pessoa com 

deficiência

Total de 

estabeleci

mentos

Total de 

estabelecimentos 

que empregam 

pelo menos uma 

pessoa com 

deficiência

Total de 

estabeleci

mentos

Total de 

estabelecimentos 

que empregam 

pelo menos uma 

pessoa com 

deficiência

Total de 

estabeleci

mentos

ATÉ 99 629 55.875 636 57.914 712 59.396 6,4 3,1

De 100 a 200 177 433 173 454 237 462 15,7 3,3

De 201 a 500 183 291 183 286 200 280 4,5 -1,9

De 501 a 1000 54 83 60 92 66 86 10,6 1,8

1000 ou Mais 70 83 73 87 77 95 4,9 7,0

Total 1.113 56.765 1.125 58.833 1.292 60.319 7,7 3,1

Variação 

média do 

total de 

estabeleci

mentos

Tamanho do 

estabelecimento

201220112010 Variação 

média dos 

estabelecime

ntos que 

empregam 

pessoas com 

deficiência



 
 

Contrato de Prestação de Serviços nº 21303/ 2014 – Prefeitura Municipal de Curitiba / DIEESE 

 

3.1 Dados do Sistema de Acompanhamento de Contratações Coletivas (SACC – 
DIEESE). 
 

Segundo o SACC – DIEESE, em 2012, constavam 19 unidades de negociação em 

acompanhamento, cujos acordos tinham validade para o município de Curitiba. No mesmo ano, 

cinco destas unidades de negociação (26,3% do total) mantinham cláusulas sobre Deficientes 

Físicos, e duas unidades de negociação (10,5%) mantinham cláusulas sobre faltas para pessoas com 

deficiência. Observa-se ainda o registro de unidades de negociação que mantinham cláusulas sobre 

equipamentos de segurança, igualdade de oportunidades, local de trabalho e assistência médica para 

pessoas com deficiência, com uma unidade para cada categoria (Tabela 20). 

 
TABELA 20 

Distribuição absoluta e percentual de unidades de negociação que mantinham cláusulas sobre 
pessoas com deficiência, e total de unidades de negociação.  

Curitiba, 2010 a 2012 

 
Fonte: SACC – DIEESE 
Elaboração: DIEESE 

 

Um olhar para as cláusulas negociadas revela que, em 2012, havia 11 cláusulas que tratavam sobre 

as pessoas com deficiência, o que representa 0,8% do total de cláusulas registradas para este ano 

(1.458). Com exceção da categoria “deficiente físico” e “faltas para pessoas com deficiência”, que 

registraram, em 2012, cinco cláusulas e duas cláusulas, respectivamente, as demais categorias 

pesquisadas apresentavam apenas uma cláusula.  Também é possível constatar que houve pouca 

variação dos registros, no período que vai de 2010 a 2011: em 2010 as cláusulas para pessoas com 

deficiência somavam 10, e em 2011, 8 registros. Tal variação ocorreu pois, em 2011 não foram 

registradas cláusulas para faltas de pessoas com deficiência, ao passo que em 2012 a categoria 

apresenta dois registros.  

TABELA 21 
Numero absoluto e percentual de cláusulas sobre pessoas com deficiência e numero total de 

cláusulas segundo categorias selecionadas 
Curitiba, 2010 a 2012 

 

 

 

Nº 

absoluto

Participação

%

Nº 

absoluto

Participação

%

Nº 

absoluto

Participação

%

Faltas (pessoas com deficiência) 1 5,6% 0 - 2 10,5%

Equipamentos de Segurança (pessoas com deficiência) 1 5,6% 1 5,3% 1 5,3%

Igualdade de Oportunidades (pessoas com deficiência) 1 5,6% 1 5,3% 1 5,3%

Local de Trabalho (pessoas com deficiência) 1 5,6% 1 5,3% 1 5,3%

Assistência médica (pessoas com deficiência) 1 5,6% 1 5,3% 1 5,3%

Deficientes Físicos 5 27,8% 4 21,1% 5 26,3%

Total de unidades de negociação 

que mantinham cláusulas sobre pessoas com deficiência 10 55,6% 8 42,1% 11 57,9%

Total de unidades de negociação 18 100,0% 19 100,0% 19 100,0%

Tipo de Cláusula
2010 2011 2012
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Fonte: SACC – DIEESE 
Elaboração: DIEESE 

 

Na sequência, analisa-se qualitativamente as cláusulas do SACC a fim de avaliar os avanços em 

relação às garantias trabalhistas estabelecidas por lei. Em 2012, constavam 11 cláusulas que 

tratavam sobre pessoas com deficiência com validade para Curitiba, sendo que seis delas 

reforçavam as determinações estabelecidas pela lei 8213/91, que institui um sistema de cotas para 

pessoas com deficiência nas empresas com mais de 100 funcionários. As cinco cláusulas restantes 

estabelecem avanços em relação às garantias constitucionais, e são destacadas na pagina seguinte 

em texto integral. 

Observa-se que a maioria das cláusulas selecionadas é relativa a acordos na Indústria (3) e nos 

Serviços (2). No caso da Indústria observa-se presença da atividade de construção e mobiliário, e 

também dos eletricitários (Copel e Itaipu). Para o setor de Serviços, constam duas cláusulas ligadas 

a empresas de comunicação e telefonia. 

Duas cláusulas tratam sobre o abono de faltas para os trabalhadores com deficiência cuja ausência 

decorra da necessidade de reparar aparelhos/equipamentos ortopédicos, e são válidas para as 

empresas de comunicação (TIM Sul celular e Brasil TELECOM). Outras duas cláusulas tratam 

sobre infraestrutura e equipamentos de segurança para pessoas com deficiência. É o caso dos 

eletricitários de Itaipu, que estabelece em parágrafo único: será implementada a infraestrutura 

indispensável, adequada as necessidades dos mesmos para o deslocamento dentro do local de 

trabalho. No caso da cláusula elencada para o Construção civil, estipulam-se as regras para o 

fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI) aos trabalhadores, sendo que o artigo 3º 

estipula: § 3º - Os equipamentos de proteção individual deverão ser adaptados com a necessidade  

Nº 

absoluto

Participação

%

Nº 

absoluto

Participação

%

Nº 

absoluto

Participação

%

Igualdade de Oportunidades 3 100,0% 4 100,0% 4 100,0%

Igualdade de Oportunidades (pessoas com deficiência) 1 33,3% 1 25,0% 1 25,0%

Equipamentos de Segurança 9 100,0% 9 100,0% 11 100,0%

Equipamentos de Segurança (pessoas com deficiência) 1 11,1% 1 11,1% 1 11,1%

Local de Trabalho 15 100,0% 14 100,0% 17 100,0%

Local de Trabalho (pessoas com deficiência) 1 6,7% 1 7,1% 1 7,1%

Assistência Médica 23 100,0% 19 100,0% 25 100,0%

Assistência Médica (pessoas com deficiência) 1 4,3% 1 5,3% 1 4,0%

Faltas 39 100,0% 30 100,0% 44 100,0%

Faltas (pessoas com deficiência) 1 2,6% 0 - 2 4,5%

Deficientes fisicos 5 100,0% 4 100,0% 5 100,0%

Total de cláusulas para pessoas com deficiência 10 0,8% 8 0,7% 11 0,8%

Total de cláusulas registradas 1240 100,0% 1162 100,0% 1458 100,0%

2010 2011 2012
Tipo de Cláusula



TABELA 22 
Clausulas selecionadas que apresentam avanços de direitos para trabalhadores com deficiência além das determinações constitucionais 

Curitiba, 2010 a 2012 

 
Fonte: SACC – DIEESE 
Elaboração: DIEESE 

Setor econômico Atividade / empresa Vigência Cláusula

Indústria
CONSTRUÇÃO E MOBILIÁRIO / 

Construção Civil - PR
01/06/2010 a 31/05/2013

FERRAMENTAS

Os empregadores serão obrigados a fornecer EPI's, devidamente certificados, vestimenta e ferramentas de 

trabalho em boas condições de uso a todos os seus empregados, bem como a manter local adequado para 

guarda das ferramentas sob a responsabilidade e devolução do empregado, mediante carga ou recibo.

§ 1º - As ferramentas, vestimentas de trabalho e EPI"s serão fornecidas ao empregado, não podendo ser 

descontado qualquer valor pelo empregador, salvo em casos de dolo, mau uso e perda devidamente 

comprovado. Nesses casos o ressarcimento será baseado no valor de mercado.

§ 2º - As ferramentas e EPI'S devem ser devolvidas quando do seu afastamento ou rescisão contratual.

§ 3º - Os equipamentos de proteção individual deverão ser adaptados com a necessidade do usuário em caso de 

eventual deficiência física.

Indústria URBANAS / Eletricitários COPEL

01/10/2010  a 30/09/2013

A cláusula apresentada é 

referente ao periodo mais 

recente.

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

As Empresas pagarão aos empregados que tenham pessoas com deficiência como dependente, a título de 

benefício social, sem natureza salarial, o valor mensal de R$ 445,00 por dependente, confome regulamento 

próprio. 

§ Único - As Empresas concederão aos empregados com deficiência, sem natureza salarial, reembolso de 50% 

do valor gasto na aquisição de próteses e órteses, limitado ao valor anual de 12 vezes o valor pago as pessoas 

com deficiência, totalizando atualmente R$ 5.340,00 conforme regulamento próprio.

Indústria URBANAS / Eletricitários ITAIPU 01/11/2010 a 31/10/2013

GARANTIAS PARA EMPREGADOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

A ITAIPU para seus empregados portadores de necessidades especiais reconhecerá seus direitos em toda sua 

plenitude, evitando toda discriminação e, para tanto, em igualdade de condições serão tidos em conta para todas 

as promoções que a ITAIPU implemente.

§ Único – Será implementada a infra-estrutura indispensável, adequada às necessidades dos mesmos para o 

deslocamento dentro do local do trabalho.

Serviços

COMUNICAÇÕES, PUBLICIDADE E 

EMPRESAS JORNALÍSTICAS / 

Telefônicos TIM SUL CELULAR - PR

01/09/2012 a 31/08/2014

PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS FÍSICAS

A Empresa abonará as faltas ao trabalho dos (as) funcionários (as) com deficiências físicas decorrentes da 

comprovada manutenção de aparelhos/equipamentos ortopédicos ou necessidade análoga.

Serviços

COMUNICAÇÕES, PUBLICIDADE E 

EMPRESAS JORNALÍSTICAS / 

Telemarketing BRASIL TELECOM 

01/05/2010 a 30/04/2014

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

A EMPRESA cumprirá o disposto no artigo 93 da Lei 8213/91, conjuntamente com suas demais unidades, 

preenchendo seus cargos com empregados portadores de necessidades especiais ou reabilitados e somente 

procederá à dispensa destes trabalhadores desde que proceda à contratação de substituto em condição 

semelhante.

§ Único - A EMPRESA abonará as faltas daqueles trabalhadores cuja ausência decorra da necessidade de 

manutenção comprovada de aparelhos ortopédicos, desde que coincidente com a jornada de trabalho e 

mediante a comprovação posterior



do usuário em caso de eventual deficiência física.O destaque entre as cláusulas elencadas fica por 

conta da negociação dos eletricitários da Copel. Dentre todas as cláusulas cadastradas no SACC 

para pessoas com deficiência, ela é a única que prevê algum tipo de impacto econômico para os 

empregadores, e estipula que:  

 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

As Empresas pagarão aos empregados que tenham pessoas com 

deficiência como dependente, a título de benefício social, sem 

natureza salarial, o valor mensal de R$ 445,00 por dependente, 

confome regulamento próprio.  

§ Único - As Empresas concederão aos empregados com 

deficiência, sem natureza salarial, reembolso de 50% do valor 

gasto na aquisição de próteses e órteses, limitado ao valor 

anual de 12 vezes o valor pago as pessoas com deficiência, 

totalizando atualmente R$ 5.340,00 conforme regulamento 

próprio.(Cláusula nº 27) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente estudo analisou as condições demográficas gerais da população com deficiência no 

município de Curitiba, bem como as características do mercado de trabalho para esta população. As 

fontes estatísticas investigadas foram o Censo Demográfico do IBGE, tendo como abrangência os 

anos de 2000 e 2010, e a RAIS, registro administrativo de responsabilidade do MTE, utilizando a 

série de 2010 a 2012. Além destas bases, o estudo também investigou os registros do SACC, banco 

de dados de acordos e convenções coletivas, produzido pelo DIEESE. A análise a partir dessa base 

tem como período de diagnóstico os anos de 2010 a 2012. Frente à investigação conduzida, cabem 

alguns apontamentos que se destacam entre os resultados obtidos. Neste caso, optou-se por uma 

explanação geral, comparando os indicadores para pessoas com deficiência e sem deficiência, para 

na sequência analisar individualmente os tipos de deficiência.  

Segundo o Censo Demográfico de 2010 existiam, no Brasil, 45,6 milhões de pessoas que 

declararam possuir pelo menos uma das deficiências investigadas pela pesquisa. No mesmo ano, o 

Paraná apresentava 2,3 milhões de pessoas com estas mesmas características, sendo que o 

município de Curitiba era responsável por 354.964 do total do estado. Considerando apenas a 

população em idade ativa – população com 10 anos ou mais – observa-se em 2010, no município de 

Curitiba, uma participação de 22,6% de pessoas com deficiência. É interessante reforçar que a 

participação das pessoas com deficiência aumentou em todas as regiões pesquisadas, inclusive no 

município de Curitiba, já que em 2000 esta população respondia a 13,6% da PIA do município.  

A população economicamente ativa de Curitiba– população com 10 anos ou mais, que estava 

ocupada ou desocupada na semana de referência – era composta, no ano de 2010, por 19,0% de 

pessoas com deficiência. Este indicador também revelou alta no período estudado, já que em 2000 a 

participação das pessoas com deficiência na PEA somava 10,5%.  

A taxa de participação, que mede o percentual de pessoas em idade ativa que busca trabalho na 

semana de referência, revelou percentuais inferiores para as pessoas com deficiência, em todas as 

regiões analisadas. No caso de Curitiba, por exemplo, a taxa de participação para pessoas com 

deficiência somava 54,5% - e para as pessoas sem deficiência atingia 68,0% - ainda que tenha 

logrado aumento em relação a 2000, quando a taxa de participação da população com deficiência no 

município de Curitiba era de 48,3%. 

As taxas de ocupação da população com deficiência, no ano de 2010, pouco diferiam das taxas de 

ocupação da população sem deficiência (94,6%), e em alguns casos eram inclusive inferiores, como 

para as pessoas com deficiência motora (97,1%). Contudo, não é possível afirmar que as condições 

de inserção no mercado de trabalho são mais efetivas para as pessoas com deficiência, já que as 

taxas de participação desta população se revelaram inferiores aquelas da população sem nenhuma 
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deficiência. Ou seja, é possível inferir que parte da população em idade ativa com deficiência, que 

poderia buscar um trabalho, tem optado por permanecer na inatividade, mesmo com as altas taxas 

de ocupação registradas. Ressalte-se que, ainda que as taxas de ocupação sejam altas, a investigação 

segundo posição na ocupação, em 2010, revelou que o percentual de pessoas com deficiência que 

ocupavam posições formalizadas eram inferiores a as pessoas sem deficiência (63,1% contra 57%). 

Segundo o censo de 2010, a população em idade ativa com pelo menos uma deficiência visual 

compõe o maior grupo desagregado em função dos tipos de deficiência, somando na cidade de 

Curitiba 262.690 pessoas. Sua taxa de participação é a mais alta dentre todas as categorias, 

atingindo 58,1% em 2010, com 96,0% de taxa de ocupação. A maioria do grupo é composto por 

pessoas de 45 anos ou mais (55,4% do total), e é caracterizado pela maior participação entre os 

níveis de instrução mais elevados (24,1% tinham superior completo em 2010) e pelo maior 

rendimento médio dentre as deficiências investigadas (R$1.948 em 2010). 

As pessoas com pelo menos uma deficiência motora representam o segundo grupo com maior 

expressão na população e somam, em 2010, 93.853 pessoas. O grupo registra a maior taxa de 

ocupação entre os tipos de deficiência (97,1% em 2010), entretanto, também apresentou a segunda 

menor taxa de participação entre as deficiências investigadas (32,9% em 2010). Também chama a 

atenção o fato de que 49,7% dos ocupados desta categoria figuravam em posições marcadas pela 

informalidade e precarização do trabalho: 27,5% trabalhavam por conta própria, 8,6% eram 

empregados sem carteira de trabalho assinada e 7,1% eram trabalhadores domésticos sem carteira 

de trabalho assinada. Outra questão importante a ser levantada para este grupo é a alta participação 

de ocupados com nível de instrução baixo: em 2010, 48,4% dos ocupados do grupo não tinham 

instrução ou tinham o fundamental completo. 

O terceiro maior grupo investigado é relativo a população que apresentava pelo menos uma 

deficiência auditiva, somando 77.504 pessoas em idade ativa. O grupo apresentou, em 2010, taxa de 

ocupação de 95,6% e taxa de participação de 43,9%. Pouco mais de um quarto de sua população 

(27,1%) encontra-se em idade avançada, com 60 anos ou mais, e a maioria dos ocupados tinha até o 

fundamental completo ou ensino médio incompleto (53,5%). O grupo apresenta ainda a segunda 

maior remuneração média entre os tipos de deficiência pesquisados, atingindo R$ 1.909 em 2010. 

Por fim, constam as pessoas que tinham pelo menos uma deficiência mental permanente. Neste 

caso, observa-se a menor taxa de ocupação entre as categorias pesquisadas (93,7% em 2010), além 

de também apresentarem a menor taxa de participação (25,7% em 2010), a única a apresentar 

retração em relação a 2000 (quando atingiram 29,7%). A maioria dos ocupados deste grupo tinha 

entre 40 e 59 anos de idade (53,0% do total), e grande parte não tinha qualquer instrução ou apenas 

o fundamental incompleto (44,0%). O grupo também registrou a menor remuneração média entre os 
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tipos de deficiência pesquisados, somando R$ 1.374 em 2010, além de registrar queda em relação a 

2000 (quando auferiam R$1.758). 

Em 2012, RAIS apontou um estoque de 330.296 empregos para pessoas com deficiência no Brasil, 

sendo que 63.196 estavam no Sul. No mesmo ano, o Paraná apontou um estoque de 20.729 

empregos para pessoas com deficiência, sendo que 7.164 estavam registrados na capital paranaense.  

Considerando o período que vai de 2010 a 2012, a menor taxa de variação média para o estoque de 

empregos para pessoas com deficiência foi registrada para o Paraná (2,5%) e a maior registrada no 

Sul (5,8). Entretanto, no mesmo período, a variação média do estoque para pessoas sem deficiência 

foi de 3,7%. 

Em 2012, a maioria dos contratos de trabalho para pessoas com deficiência eram de regime celetista 

(92,0%), seguidos pelos estatutários (7,1) e outros (0,9%). No mesmo ano, a maioria dos vínculos 

para pessoas com deficiência era composto por homens (60,8%) do que por mulheres (39,2%), sem 

grandes alterações nos demais anos pesquisados. A maioria das pessoas com deficiência registradas 

na RAIS tinha, no ano de 2012, entre 30 e 49 anos (55,0%), e a maioria tinha ensino médio 

completo (43,9%), ainda que 24,4% (1.749) tinham no máximo o ensino fundamental completo.  

No ano de 2012 27,6% dos vínculos de pessoas com deficiência se encerravam antes de um ano de 

contratação, ao passo que 39,6% permaneciam menos de dois anos. A maioria dos trabalhadores 

com deficiência cumpria jornadas de 41 a 44 horas semanais (54,5%), e a remuneração média 

apontada para os trabalhadores com deficiência era de R$2.650 em 2012. 

No mesmo ano, os estabelecimentos que tinham 1000 ou mais empregados eram responsáveis pelo 

maior estoque de empregos para pessoas com deficiência, somando 2.922 vínculos (ou 40,8% do 

estoque de empregos para pessoas com deficiência). Para esta faixa, considerando o período de 

2010 a 2012, houve variação média positiva no estoque de empregos para pessoas com deficiência 

(8,3%) ainda que inferior à variação média para pessoas sem deficiência (13,4%). A segunda 

colocada no ranking, a faixa de estabelecimentos que tinham entre 201 e 500 empregados, soma em 

2012 1.339 vínculos (ou 18,7% do estoque de empregos para pessoas com deficiência). A faixa, 

contudo, é responsável por uma variação média negativa entre os anos de 2010 e 2012, atingindo -

7,2% para as pessoas com deficiência e -1,8% para as pessoas sem deficiência.  

Em 2012, o maior estoque de empregos segundo tipos de deficiência na cidade de Curitiba era 

relativo às pessoas com deficiência física (3.632). A maioria dos trabalhadores deste grupo tinha 

entre 30 e 39 anos (32,2%), e 44,7% tinha o ensino fundamental completo. O grupo foi responsável 

pela segunda maior remuneração média registrada entre os tipos de deficiência, alcançando R$ 

2.437 em 2012, e encontrava concentração do seu estoque na ocupação de Escriturários em geral, 

agentes, assistentes e auxiliares administrativos (25,3% do estoque em 2012). 
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O segundo maior estoque de empregos segundo tipos de deficiência é relativo as pessoas com 

deficiência auditiva, somando 1.468 vínculos em 2012. Este grupo encontra concentração de seu 

estoque na Indústria de transformação, sendo responsável por 31,4% do estoque de empregos para 

pessoas com deficiência do setor. Este grupo também observa a maior participação das mulheres no 

estoque de empregos (43,4%), além de concentrar grande parte dos seus vínculos em jornadas que 

iam de 41 a 44 horas semanais (60,5% em 2012). 

O terceiro grupo mais expressivo no estoque de empregos formais para pessoas com deficiência era 

relativo às pessoas com deficiência visual, com 796 vínculos em 2012. É interessante notar que o 

grupo também é responsável pela maior variação média no estoque entre 2010 e 2012, atingindo 

15,4%. Dentre os tipos de deficiência este grupo apresentou a maior participação de vínculos do 

tipo estatutário (12,4% do estoque em 2012), o que pode ajudar a explicar a concentração de seu 

estoque no setor da Administração pública, sendo responsável por 18,1% do estoque para pessoas 

com deficiência do setor. Em 2012, 47,7% do estoque de empregos do grupo tinha o ensino médio 

completo, e 21,1% eram Escriturários em geral, agentes e assistentes e auxiliares administrativos. 

O terceiro maior estoque, em 2012, é relativo aos trabalhadores com deficiência intelectual 

(mental), somando 596 vínculos. O grupo encontra concentração de seu estoque no Comércio, onde 

é responsável por 23,7% do estoque de empregos para pessoas com deficiência do setor. Esta 

constatação ajuda a compreender a concentração de vínculos de pessoas com deficiência intelectual 

(mental) na CNAE de comércio varejista, com predominância de produtos alimentícios, responsável 

por 201 vínculos deste grupo, ou 38,4% do estoque do grupo em 2012. O perfil do grupo também 

apresenta a menor participação de mulheres no estoque (33,8%), além da grande concentração de 

jovens com 18 a 24 anos (33,4%). Outra questão a ser ressaltada é que 43,6% dos trabalhadores do 

grupo tinham até o fundamental completo, além do que 70,8% mantinham contratos com o limite da 

jornada de trabalho legal, entre 41 e 44 horas semanais. O grupo também é responsável pela menor 

remuneração média entre os tipos de deficiência pesquisados auferindo, em 2012, R$969. 

O segundo menor estoque de empregos é relativo aos reabilitados, que somam em 2012 582 

vínculos de trabalho formais. Trata-se de vínculos majoritariamente celetistas (98,6%), com 

concentração no Comércio e nos Serviços, onde são responsáveis por 11,4% e 11,0% do estoque de 

pessoas com deficiência, respectivamente. A maioria dos vínculos deste grupo se concentrava na 

faixa de 40 a 49 anos (34,9%), e 54,8% tinham o ensino médio completo. Também chama a atenção 

a grande concentração de vínculos que mantinham jornadas de 41 a 44 horas neste grupo, 

respondendo por 74,7% do total em 2012.Os trabalhadores que possuíam deficiência múltipla 

somam apenas 90 vínculos no ano de 2012, sendo que 20 trabalhavam em atividades de 

atendimento hospitalar. 
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A análise sobre as cláusulas em acordos e convenções coletivas, que tratavam sobre pessoas com 

deficiência, mostrou apenas 11 cláusulas em 2012 com validade para Curitiba, que atendiam estes 

critérios. Destas, cinco cláusulas representavam avanços em relação às garantias constitucionais, 

sendo que duas eram relativas ao setor dos Serviços e três da Indústria. O destaque fica por conta do 

acordo registrado para os Eletricitários da COPEL, que conquistaram um beneficio de R$ 445 para 

os trabalhadores que tenham pessoas com deficiência como dependente, além do reembolso de 50% 

do custo de próteses e órteses adquiridas pelo trabalhador.  

Por fim, espera-se que o presente estudo possa contribuir para compreender de maneira mais 

aprofundada as características do mercado de trabalho para pessoas com deficiência na cidade de 

Curitiba, e ofereça subsídios para enfrentar os desafios que persistem na inserção produtiva desta 

população. 
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ANEXO 1 
População em idade ativa e população econômica ativa segundo tipos e condição de deficiência

3
 

Curitiba, 2000 e 2010. 

 
Fonte: IBGE, microdados dos Censos 2000 e 2010. Elaboração: DIEESE.  
Nota: (1) As pessoas incluídas em mais de um tipo de deficiência foram contadas apenas uma vez. (2) Inclusive as 
pessoas sem declaração destas deficiências. (3) A distribuição segundo tipos de deficiência não considera aquelas 
pessoas que declararam possuir mais de uma deficiência, e para tanto, a soma da população segundo tipos de deficiência 
ultrapassará o total populacional. (4) Incapaz, com alguma ou grande dificuldade permanente de enxergar. (5) Incapaz, 
com alguma ou grande dificuldade permanente de ouvir. (6) Incapaz, com alguma ou grande dificuldade permanente de 
caminhar ou subir escadas. (6) Por se tratar de um dado obtido por amostragem, a desagregação apresentada pode afetar 
a precisão da estimativa.                                   

 

ANEXO 2 
Distribuição percentual dos ocupados por tipo e condição de deficiência segundo posição na 

ocupação 
Curitiba, 2010. 

Empregados com

carteira de trabalho assinada
49,3 49,5 46,0 40,3 46,2 57,6 56,0

Trabalhadores domésticos com carteira de 

trabalho assinada
2,8 2,9 2,1 4,5 2,5 1,9 2,0

Militares e funcionários públicos 

estatutários
5,3 5,4 4,4 5,0 3,6 5,1 5,1

Empregados sem carteira de trabalho 

assinada
8,8 8,6 9,3 8,6 11,3 8,7 8,7

Trabalhadores domésticos sem carteira de 

trabalho assinada
3,9 4,0 3,9 7,1 6,0 2,2 2,5

Conta própria 24,0 23,6 26,2 27,5 20,9 19,2 20,1

Empregadores 3,6 3,6 4,7 2,5 2,3 4,1 4,0

Não remunerados 1,7 1,6 1,9 2,9 5,6 1,1 1,2

Trabalhadores na produção para o próprio 

consumo
0,7 0,8 1,4 1,7 1,7 0,2 0,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Posição na ocupação

Tipo de deficiência Nenhuma 

destas 

deficiências

Total

 (1) (2)

Com pelo menos uma 

das deficiências 

Visual 

(4)

Auditiva 

(5)

Motora

 (6)

Deficiência mental 

permanente                        

 Fonte: IBGE, microdados dos Censos 2000 e 2010. Elaboração: DIEESE.  
Nota: (1) As pessoas incluídas em mais de um tipo de deficiência foram contadas apenas uma vez. (2) Inclusive as pessoas sem 
declaração destas deficiências. (3) A distribuição segundo tipos de deficiência não considera aquelas pessoas que declararam possuir 
mais de uma deficiência, e para tanto, a soma da população segundo tipos de deficiência ultrapassará o total populacional. (4) Incapaz, 
com alguma ou grande dificuldade permanente de enxergar. (5) Incapaz, com alguma ou grande dificuldade permanente de ouvir. (6) 
Incapaz, com alguma ou grande dificuldade permanente de caminhar ou subir escadas.                                    

 

Anexo 3 
Participação percentual dos tipos de vínculo segundo tipos de deficiência  

Curitiba, 2010 a 2012 

PIA 180.543 112.924 46.083 58.597 21.451 1.136.054 1.328.398

PEA 87.194 58.581 19.789 17.103 6.373 734.320 828.717

PIA 346.483 262.690 77.504 93.853 20.774 1.184.933 1.531.838

PEA 188.975 152.728 34.013 30.880 5.331 806.252 995.543

Deficiência 

mental 

permanente                        

Nenhuma 

destas 

deficiências

Total (1) 

(2)

2
0

0
0

2
0

1
0

Agregação 

populacional

Com pelo menos 

uma das 

deficiências 

investigadas

Visual 

(4)

Auditiva 

(5)

Motora 

(6)
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Fonte: RAIS/MTE 
Elaboração: DIEESE 

 
 

ANEXO 4 
Síntese do seminário para discussão dos resultados do estudo 

 

A apresentação dos resultados do estudo temático Inserção de pessoas com deficiência no mercado 

de trabalho curitibano foi realizada no Seminário sobre a inserção de pessoas com deficiência no 

mercado de trabalho curitibano, no dia 24 de julho de 2014, no Salão de atos do parque Barigui. 

Este seminário fez parte da Semana da Empregabilidade da Pessoa com Deficiência, evento 

organizado pela Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Secretaria Municipal 

do Trabalho e Emprego (SMTE) de Curitiba. 

Foi apresentado um levantamento técnico sobre os conceitos utilizados nas bases consultadas: o 

Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e a Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS) do ministério do trabalho e emprego (MTE). As diferenças iniciam-se 

na captação dos dados: no Censo, a captação acontece através da entrevista censitária, e o critério 

utilizado é a autodeclaração do respondente. Na RAIS, a captação acontece pela declaração enviada 

pelo empregador, e é restrita ao mercado de trabalho formal (celetista, militar e estatutário). O 

empregador tem de adotar critérios técnicos para inscrever um trabalhador com deficiência, e está 

sujeito a sanções legais caso a declaração seja ilegítima.  

Além disso, no Censo, adotam-se como pessoa com deficiência todos os respondentes que 

declararam possuir alguma dificuldade de enxergar, ouvir, ou subir escadas para caracterizar as 

pessoas com deficiência visual, auditiva e motora, além daqueles que declararam possuir grande 

dificuldade ou eram incapazes. Em adição a estes tipos de deficiência, o censo investiga também a 

deficiência mental permanente. No entanto, o Censo não investiga as pessoas com deficiências 

múltiplas, o que invalida a possibilidade de estimar o total da população com deficiência sem evitar 

a dupla contagem. No caso da RAIS, observam-se as seguintes categorias para os tipos de 

CLT Estatutário Outros CLT Estatutário Outros CLT Estatutário Outros

Física 89,3 10,4 0,3 87,2 11,5 1,2 90,0 9,0 1,0

Auditiva 94,4 4,5 1,1 94,9 3,8 1,2 94,7 4,2 1,1

Visual 86,0 13,8 0,2 87,1 11,9 1,0 87,2 12,4 0,4

Intelectual (mental) 98,1 1,9 0,0 97,3 1,4 1,3 97,1 2,0 0,8

Múltipla 79,6 20,4 0,0 88,6 10,1 1,3 94,4 5,6 0,0

Reabilitado 98,4 1,4 0,2 98,8 1,2 0,0 98,6 1,0 0,3

Total com deficiência 91,2 8,4 0,4 90,6 8,3 1,1 92,0 7,1 0,9

Sem deficiência 75,7 22,5 1,8 75,8 22,5 1,6 73,2 22,0 4,8

Total de vínculos formais 75,8 22,4 1,8 76,0 22,4 1,6 73,3 21,9 4,8

2010 2011 2012

Tipo de deficiência
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deficiência: deficiência física, auditiva, visual e intelectual (mental). Além destas, são ainda 

computados os vínculos de reabilitados e também aqueles com deficiência múltipla. Por 

apresentar estas condições de classificação, a análise dos dados da RAIS permite a inferência do 

total populacional com deficiência, viabilizando a análise de participações percentuais segundo 

tipos de deficiência.  

Com o fim das explicações metodológicas, deu-se início a apresentação dos indicadores. Os 

principais resultados do estudo indicam que a população em idade ativa com deficiência cresce a 

um ritmo superior à população geral, e sua inserção adequada no mercado de trabalho será um 

desafio para os próximos anos. A baixa taxa de participação registrada em 2010 – ainda que 

crescente em relação a 2000 – parece indicar que a população em idade ativa com deficiência tem 

optado por permanecer na inatividade, ainda que as taxas de ocupação segundo tipos de deficiência 

superem 90% em todos os casos. Os baixos níveis de escolaridade encontrados em algumas das 

categorias estudadas indicam uma demanda por programas que qualifiquem a mão de obra do grupo 

para competir em melhores condições por ocupações com melhores condições de trabalho. 

O maior desafio revelado pelo estudo parece ser a inserção de pessoas com deficiência mental 

permanente no mercado de trabalho. Além de registrar a menor taxa de participação entre as 

categorias investigadas (25,4%), eles também registraram baixos níveis de escolaridade com 44,0% 

dos ocupados sem qualquer instrução ou fundamental incompleto. Na RAIS, eles registraram a 

menor remuneração média (R$ 969), além de concentrarem grande parte de seu estoque no 

Comércio, e de manter 70,8% de seus vínculos com jornadas de 41 a 44 horas diárias.  

Foi questionado o uso do conceito de deficiência intelectual (mental) entre os tipos de deficiência 

elencados na RAIS, por se tratar de um conceito ultrapassado em termos técnicos e políticos. Foi 

apontado que o uso de tal termo seria, inclusive, inconstitucional.  

Em resposta às afirmações, o DIEESE ressaltou que as definições dos conceitos utilizados no 

estudo são providas pelas fontes de dados consultadas, e que a instituição e tampouco o técnico 

possuem gerência sobre estas questões. A RAIS é a fonte mais indicada para análise do mercado de 

trabalho formal, e que a reconfiguração das categorias utilizadas pela base configuraria uma 

distorção técnica. Foi sugerido o encaminhamento da questão ao MTE, para que seja verificada a 

possibilidade de redefinir o conceito. 

Outra questão levantada diz respeito ao número de pessoas com deficiência que são listados nos 

resultados do Censo. Foram questionadas as condições em que estes registros são construídos, já 
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que pareciam englobar níveis de deficiência muito diversificados entre si. Foi esclarecido que o 

censo classifica as deficiências com relação ao agravo – alguma dificuldade, grande dificuldade ou 

incapaz – e que são classificados como pessoas com deficiência aqueles que possuem alguma 

dificuldade em enxergar, ouvir ou subir escadas. Foi apontado que uma pessoa, segundo o censo, 

seria considerada duas vezes como deficiente, por ser paraplégico e usar óculos para corrigir a 

visão. O DIEESE corroborou as afirmações, e ponderou que no censo o caso do participante em 

questão seria contabilizado duas vezes, como pessoa com deficiência visual e física, pois a base não 

incorpora a deficiência múltipla como categoria analítica. 

A avaliação dos participantes confluiu para a importância dos dados apresentados, classificando a 

discussão promovida como essencial para a promoção de condições mais equitativas de inserção de 

pessoas com deficiência no mercado de trabalho curitibano.  
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GLOSSÁRIO DE VARIAVÉIS 

 

Acessibilidade: definida pela Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, em seu 

artigo 9, consiste nas medidas apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso, em 

igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação e 

comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, bem como a 

outros serviços e instalações abertos ao público ou de uso público, tanto na zona urbana como na 

rural. 

 

Censo Demográfico  

 

Censo Demográfico: Levantamento estatístico realizado por um país, quando são investigadas as 

características de toda a população e dos domicílios do Território Nacional. Os Censos 

Demográficos, por pesquisarem todos os domicílios do País, constituem fonte de referência para o 

conhecimento das condições de vida da população em todos os municípios e em seus recortes 

territoriais internos - distritos, subdistritos, bairros e classificação de acordo com a localização dos 

domicílios em áreas urbanas ou rurais. 

 

Grau de escolaridade: Sem instrução e fundamental incompleto - para a pessoa que nunca 

frequentou escola ou creche, ou que: frequentava ou frequentou creche, curso pré-escolar, classe de 

alfabetização ou curso de alfabetização de jovens e adultos; frequentava curso de ensino 

fundamental; frequentou curso elementar; ou frequentou, mas não concluiu, curso de ensino 

fundamental, 1o grau ou médio 1o ciclo; Fundamental completo e médio incompleto - para a pessoa 

que: concluiu curso de ensino fundamental, 1o grau ou médio 1o ciclo; frequentava da 1a a 3a série 

de curso de ensino médio; ou frequentou, mas não concluiu o ensino médio ou 2o grau; Médio 

completo e superior incompleto - para a pessoa que: frequentava a 4a série do ensino médio; 

concluiu o ensino médio, 2o grau ou médio 2o ciclo; ou frequentava ou frequentou, mas não 

concluiu, curso superior; Superior completo - para a pessoa que: concluiu curso superior; ou 

frequentava ou frequentou curso de mestrado, doutorado ou especialização de nível superior; ou 

Não determinado - para a pessoa com informações que não permitissem a sua classificação. 

 

População em Idade Ativa (PIA): População com idade considerada apta a participar da vida 

econômica do país. Os limites de idade da PIA variam de acordo com o nível de desenvolvimento 

de cada país. Em países subdesenvolvidos como o Brasil, nos quais as políticas públicas tiveram 

alcance mais limitado, consideram-se como integrantes da PIA as pessoas de 10 anos ou mais, não 

se adotando um critério de idade limite para a participação. 
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População Economicamente Ativa (PEA): É a parcela da população em idade ativa que está 

ocupada ou desempregada. 

 

Taxa de participação: proporção da PIA que está na PEA, como ocupada ou desocupada na 

semana de referência.  

 

População Ocupada/Ocupados: Definição utilizada pelo IBGE: São as pessoas que têm algum 

trabalho, remunerado ou não. Incluem-se as pessoas que possuem trabalho, mas não estavam 

trabalhando por motivo de doença, férias, greves etc.  

 

Pessoa ocupada: considera-se como ocupada, na semana de referência, a pessoa que exerceu algum 

trabalho durante pelo menos uma hora completa na semana de referência; ou a pessoa que tinha 

trabalho remunerado do qual estava temporariamente afastada nessa semana. Considerou-se como 

ocupada temporariamente afastada de trabalho remunerado a pessoa que não trabalhou durante pelo 

menos uma hora completa na semana de referência por motivo de férias, licença remunerada pelo 

empregador ou por instituto de previdência, falta voluntária ao trabalho, greve, suspensão 

temporária do contrato de trabalho, doença, más condições do tempo, quebra de máquina, limitação 

de produção ou qualquer outro impedimento independente da sua vontade. 

 

INPC: Índice Nacional de Preços ao Consumidor é medido pelo IBGE em 11 capitais brasileiras. 

Considera apenas famílias com renda entre 1 e 8 salários mínimos. 

 

Posição na ocupação: considerou-se como posição na ocupação a relação de trabalho existente 

entre a pessoa e o empreendimento em que trabalhava. Foram definidas cinco categorias de posição 

na ocupação no trabalho principal: (1) Empregado - para a pessoa que trabalhava para um 

empregador (pessoa física ou jurídica), geralmente obrigando-se ao cumprimento de uma jornada de 

trabalho e recebendo, em contrapartida, uma remuneração em dinheiro, mercadoria, produtos ou 

benefícios (moradia, alimentação, vestuário, treinamento, etc.). Nesta posição na ocupação 

incluíram-se: a pessoa que prestava o serviço militar obrigatório; o sacerdote, ministro de igreja, 

pastor, rabino, frade, freira e outros clérigos; a pessoa que trabalhava prestando serviço doméstico 

remunerado, em dinheiro ou benefícios, em um ou mais domicílios; o aprendiz ou estagiário 

recebendo somente aprendizagem ou treinamento como pagamento; e a pessoa remunerada somente 

em benefícios (moradia, comida, roupas, treinamento etc.); (2) Conta própria - para a pessoa que 

trabalhava explorando o seu próprio empreendimento, sozinha ou com sócio, sem ter empregado, 

ainda que contando com ajuda de trabalhador não remunerado; (3) Empregador - para a pessoa que 
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trabalhava explorando o seu próprio empreendimento com pelo menos um empregado; (4) Não 

remunerado - para pessoa que trabalhou sem remuneração, durante pelo menos uma hora completa 

na semana de referência, em ajuda na atividade econômica de morador do domicílio que era conta 

própria, empregador ou empregado do setor privado; ou (5) Trabalhador na produção para o próprio 

consumo - para pessoa que trabalhou, durante pelo menos uma hora completa na semana de 

referência, na produção de bens, em atividade da agricultura, pecuária, caça, produção florestal, 

pesca ou aquicultura, destinados somente à alimentação de, pelo menos, um morador do domicílio. 

 

Foi pesquisada a existência dos seguintes tipos de deficiência permanente: visual, auditiva e 

motora, de acordo com o seu grau de severidade, e, também, mental ou intelectual. 

 

Deficiência visual: Foi pesquisado se a pessoa tinha dificuldade permanente de enxergar (avaliada 

com o uso de óculos ou lentes de contato, no caso de a pessoa utilizá-los), de acordo com a seguinte 

classificação:  

 Não consegue de modo algum - para a pessoa que declarou ser permanentemente incapaz de 

enxergar;  

 Grande dificuldade - para a pessoa que declarou ter grande dificuldade permanente de 

enxergar, ainda que usando óculos ou lentes de contato;  

 Alguma dificuldade - para a pessoa que declarou ter alguma dificuldade permanente de 

enxergar, ainda que usando óculos ou lentes de contato; ou  

 Nenhuma dificuldade - para a pessoa que declarou não ter qualquer dificuldade permanente 

de enxergar, ainda que precisando usar óculos ou lentes de contato.  

 

Deficiência auditiva: Foi pesquisado se a pessoa tinha dificuldade permanente de ouvir (avaliada 

com o uso de aparelho auditivo, no caso de a pessoa utilizá-lo), de acordo com a seguinte 

classificação:  

 Não consegue de modo algum - para a pessoa que declarou ser permanentemente incapaz de 

ouvir;  

 Grande dificuldade - para a pessoa que declarou ter grande dificuldade permanente de ouvir, 

ainda que usando aparelho auditivo; 

 Alguma dificuldade - para a pessoa que declarou ter alguma dificuldade permanente de 

ouvir, ainda que usando aparelho auditivo; ou  

 Nenhuma dificuldade - para a pessoa que declarou não ter qualquer dificuldade permanente 

de ouvir, ainda que precisando usar aparelho auditivo.  

 



 
 

Contrato de Prestação de Serviços nº 21303/ 2014 – Prefeitura Municipal de Curitiba / DIEESE 

 

Deficiência motora: Foi pesquisado se a pessoa tinha dificuldade permanente de caminhar ou subir 

escadas (avaliada com o uso de prótese, bengala ou aparelho auxiliar, no caso de a pessoa utilizá-

lo), de acordo com a seguinte classificação:  

 Não consegue de modo algum - para a pessoa que declarou ser permanentemente incapaz, 

por deficiência motora, de caminhar e/ou subir escadas sem a ajuda de outra pessoa; 

 Grande dificuldade - para a pessoa que declarou ter grande dificuldade permanente de 

caminhar e/ou subir escadas sem a ajuda de outra pessoa, ainda que usando prótese, bengala 

ou aparelho auxiliar;  

 Alguma dificuldade - para a pessoa que declarou ter alguma dificuldade permanente de 

caminhar e/ou subir escadas sem a ajuda de outra pessoa, ainda que usando prótese, bengala 

ou aparelho auxiliar; ou  

 Nenhuma dificuldade - para a pessoa que declarou não ter qualquer dificuldade permanente 

de caminhar e/ou subir escadas sem a ajuda de outra pessoa, ainda que precisando usar 

prótese, bengala ou aparelho auxiliar. 

 

Deficiência mental ou intelectual: Foi pesquisado se a pessoa tinha alguma deficiência mental ou 

intelectual permanente que limitasse as suas atividades habituais, como trabalhar, ir à escola, 

brincar, etc.  

A deficiência mental é o retardo no desenvolvimento intelectual e é caracterizada pela dificuldade 

que a pessoa tem em se comunicar com outros, de cuidar de si mesma, de fazer atividades 

domésticas, de aprender, trabalhar, brincar, etc. Em geral, a deficiência mental ocorre na infância ou 

até os 18 anos de idade. Não se considerou como deficiência mental as perturbações ou doenças 

mentais como autismo, neurose, esquizofrenia e psicose. 

 

RAIS  

 

RAIS (Relação Anual de Informações Sociais): é um Registro Administrativo, de periodicidade 

anual, criada com a finalidade de suprir as necessidades de controle, de estatísticas e de informações 

às entidades governamentais da área social. Constitui um instrumento imprescindível para o 

cumprimento das normas legais, como também é de fundamental importância para o 

acompanhamento e a caracterização do mercado de trabalho formal. 

 

Atividade econômica: Conjunto de unidades de produção caracterizado pelo produto produzido, 

classificado conforme sua produção principal. O IBGE possui, dentre outras, uma classificação de 

nove setores de atividade econômica: extrativa mineral; indústria de transformação; serviços 
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industriais de utilidade pública; construção civil; comércio; serviços; administração pública; 

agropecuária, extrativa vegetal, caça e pesca; e ‘outros’. 

 

Estabelecimento: Os dados da RAIS são obtidos por meio das informações declaradas pelos 

estabelecimentos empregadores. Um estabelecimento empregador é definido como uma unidade 

que possua um código específico no CNPJ ou no CEI – Cadastro Específico do INSS. Nesse caso, 

deve-se atentar para que cada estabelecimento possua um CNPJ diferente, tendo a obrigação de 

declarar a RAIS separadamente. Sendo assim, não se pode confundir estabelecimento com empresa, 

visto que cada empresa pode possuir vários estabelecimentos (filiais). 

 

Estoque do emprego: número de empregos ou vínculos formais declarados pelos estabelecimentos 

na data de referência (31/12), podendo ter uma abrangência geográfica que vai do município, região 

metropolitana, unidades da federação, grandes regiões até o total do país. 

 

A variável tipo de deficiência do empregado/servidor considera as seguintes categorias abaixo, 

ou se o mesmo é beneficiário reabilitado da Previdência Social:  

 

1 – Física: É a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 

acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, 

paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 

hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros 

com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 

dificuldades para o desempenho de funções (Decreto nº 5.296/04, art. 5º, §1º, I, "a", c/c Decreto nº 

3.298/99, art. 4º, I). 

 

Para melhor entendimento, seguem-se algumas definições:  

 Amputação - perda total ou parcial de um determinado membro ou segmento de membro;  

 Paraplegia - perda total das funções motoras dos membros inferiores;  

 Paraparesia - perda parcial das funções motoras dos membros inferiores; 

 Monoplegia - perda total das funções motoras de um só membro (inferior ou superior);  

 Monoparesia - perda parcial das funções motoras de um só membro (inferior ou superior);  

 Tetraplegia - perda total das funções motoras dos membros inferiores e superiores;  

 Tetraparesia - perda parcial das funções motoras dos membros inferiores e superiores;  

 Triplegia - perda total das funções motoras em três membros;  

 Triparesia - perda parcial das funções motoras em três membros;  
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 Hemiplegia - perda total das funções motoras de um hemisfério do corpo (direito ou 

esquerdo);  

 Hemiparesia - perda parcial das funções motoras de um hemisfério do corpo (direito ou 

esquerdo); 

 Ostomia - intervenção cirúrgica que cria um ostoma (abertura, ostio) na parede abdominal 

para adaptação de bolsa de fezes e/ou urina; processo cirúrgico que visa à construção de um 

caminho alternativo e novo na eliminação de fezes e urina para o exterior do corpo humano 

(colostomia: ostoma intestinal; urostomia: desvio urinário);  

 Paralisia Cerebral - lesão de uma ou mais áreas do sistema nervoso central, tendo como 

consequência alterações psicomotoras, podendo ou não causar deficiência mental; 

 Nanismo: deficiência acentuada no crescimento. É importante ter em mente que o conceito 

de deficiência inclui a incapacidade relativa, parcial ou total, para o desempenho da 

atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano. Esclarecemos que a 

pessoa com deficiência pode desenvolver atividades laborais desde que tenha condições e 

apoios adequados às suas características. 

 

2 – Auditiva: É a perda bilateral, parcial ou total, de 41 decibéis (Db) ou mais, aferida por 

audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz (Decreto nº 5.296/04, art. 5º, 

§1º, I, "b", c/c Decreto nº 5.298/99, art. 4º, II). 

 

3 – Visual: De acordo com o Decreto nº 3.298/99 e o Decreto nº 5.296/04, conceitua-se como 

deficiência visual:  

 Cegueira - na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a 

melhor correção óptica;  

 Baixa Visão - significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 

correção óptica;  

Os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor 

que 60°; Ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. Ressaltamos a inclusão 

das pessoas com baixa visão, a partir da edição do Decreto nº 5.296/04. As pessoas com baixa visão 

são aquelas que, mesmo usando óculos comuns, lentes de contato, ou implantes de lentes 

intraoculares, não conseguem ter uma visão nítida. As pessoas com baixa visão podem ter 

sensibilidade ao contraste, percepção das cores e intolerância à luminosidade, dependendo da 

patologia causadora da perda visual. 
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4 – Mental: De acordo com o Decreto nº 3.298/99, alterado pelo Decreto nº 5.296/04, conceitua-se 

como deficiência mental o funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com 

manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades 

adaptativas, tais como:  

 comunicação;  

 cuidado pessoal;  

 habilidades sociais;  

 utilização dos recursos da comunidade;  

 saúde e segurança;  

 habilidades acadêmicas;  

 lazer; e  

 trabalho. 

 

5 – Múltipla: De acordo com o Decreto nº 3.298/99, conceitua-se como deficiência múltipla a 

associação de duas ou mais deficiências.  

 

6 – Reabilitado: Entende-se por reabilitada a pessoa que passou por processo orientado a 

possibilitar que adquira a partir da identificação de suas potencialidades laborativas, o nível 

suficiente de desenvolvimento profissional para reingresso no mercado de trabalho e participação na 

vida comunitária (Decreto nº 3.298/99, art. 31). A reabilitação torna a pessoa novamente capaz de 

desempenhar suas funções ou outras diferentes das que exercia, se estas forem adequadas e 

compatíveis com a sua limitação. 


