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A pandemia em decorrência da COVID-19 trouxe muitas mudanças para o mercado de 
trabalho. Algumas empresas ampliaram as contratações, outras diminuíram drasticamente 
a grade de funcionários; o home office se tornou realidade para muitos e as transformações 
não param por aí. O impacto na queda de contratações afetou também as pessoas com 
deficiência - também chamadas de PCDs - que passaram a enfrentar mais dificuldades ainda  
para ingressar no mercado de trabalho.

Esse relatório traz um panorama sobre a evolução das pessoas com deficiência no mercado 
de trabalho, abordando as dificuldades enfrentadas pelos profissionais e como as empresas 
se preparam para trabalhar diversidade e inclusão em meio à pandemia. Além disso, são 
apresentados números que mostram um comparativo entre contratações de PCDs entre os 
anos de 2020 e 2021, e as carreiras que mais contrataram pessoas com deficiência no setor 
de tecnologia.

Com isso, queremos reforçar o compromisso da Revelo, startup líder em recrutamento e 
seleção de profissionais de tecnologia na América Latina, em evoluir a discussão sobre o 
tema, de modo a trazer dados e insights inéditos sobre o mercado, auxiliando empresas e 
profissionais de diferentes setores . 

Boa leitura!

Por que elaboramos
esse relatório?



Apesar da importância da Lei de Cotas para a garantia de direitos, ainda existem desafios 
para que a inclusão aconteça em todos os contextos no mundo do trabalho. Um deles é a 
própria variedade de tipos de vagas para pessoas com deficiência. A pouca especificidade 
da legislação também é um problema já que a Lei de Cotas não define a quantidade de 
pessoas a serem contratadas em relação ao tipo de deficiência (auditiva, visual, física, 
intelectual, psicossocial) ou à sua gravidade.

Ainda sim, pensando na inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, foi 
criada a Lei de Cotas que prevê que, no Brasil, toda empresa é obrigada a ter uma 
porcentagem dos seus cargos preenchidos por pessoas com deficiência. As empresas que 
têm entre 101 e 200 colaboradores precisam cumprir uma cota de 2% de PcDs integrando 
o quadro de funcionários. Entre 201 e 500, 3 %. Entre 501 e 1000, 4 %. E, acima de 1000,5 %. 
Porém, mesmo após 30 anos da criação da lei, ela ainda não é cumprida em sua totalidade. 

A inclusão
no mercado de trabalho



As pessoas com deficiência continuam a enfrentar muitos desafios, sobretudo na inserção 
no mercado de trabalho. Entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, a Secretaria dos 
Direitos das Pessoas com Deficiência do Estado de São Paulo realizou uma pesquisa e 
entrevistou 8.485 pessoas com deficiência com idades entre 18 a 64 anos. 15,29% 
dos entrevistados afirmaram que nunca ingressaram no mercado de trabalho. E, dos 
84,71% que já ingressaram, 65,93% afirmaram ter passado por dificuldades para 
entrar no mercado de trabalho.

Além da Lei, o direito ao trabalho está previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência, 
instituído pela Lei nº 13.146/2015, e também faz parte da Convenção Internacional sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência, da qual o Brasil é signatário. Mas a situação do 
mercado de trabalho para as PCDs ainda está longe do ideal. 

Segundo nota do IBGE, em 2018, referente ao Censo 2010, 6,7% da população brasileira 
(cerca de 12,7 milhões de pessoas) possuíam algum tipo de deficiência. Dados da Relação 
Anual de Informações Sociais (RAIS) de 2018 apontam que havia cerca de 486 mil pessoas 
com deficiência com empregos formais naquele ano, correspondendo a cerca de 1% das 
ocupações no mercado. Além disso, estima-se que existam mais 7 milhões 
economicamente ativos, que se enquadrem na Lei de Cotas.



Apesar do número de contratações de candidatos com deficiência ainda ser pouco, o 
número tem crescido nos últimos anos: foram cerca de 418 mil PCDs empregadas em 2016 
e 441 mil em 2017. O crescimento está relacionado com o aumento da fiscalização dos 
órgãos públicos sobre as empresas, mas também com uma melhor definição das regras da 
Lei de Cotas a partir de 2015, com a promulgação do Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

Mas o desemprego não atinge somente as pessoas com deficiência. Dados do IBGE e da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), divulgada no início de julho de 2021, 
mostram que existem cerca de 14.761 milhões de trabalhadores desempregados. 
Na análise, que observa o trimestre de fevereiro a abril de 2021, o índice de desemprego se 
mantém em 14,7%, o maior desde o início da série histórica do IBGE, em 2012. Comparado 
ao do trimestre anterior (de novembro a janeiro), o número de pessoas sem emprego teve 
aumento de 3,4%.



A inserção de PCDs no mercado de trabalho produz diversos impactos sociais e 
econômicos. A pessoa contratada conquista independência e reconhecimento e as 
empresas ganham em relação à humanização da gestão, enquanto a economia do país é 
estimulada, uma vez que mais pessoas exercem atividades remuneradas. Mas, desde o ano 
passado, a contratação de pessoas com deficiência passou a enfrentar dificuldades.

Nível de desemprego



A pandemia pela COVID-19 trouxe enormes desafios e transformações para todo o mundo e 
a grande crise que o país vive desde março de 2020 afetou diversas áreas, impactando 
também a inclusão de pessoas com deficiência. 

Os impactos da pandemia 
na contratação de PCDs

É fundamental que tenhamos um olhar da inclusão de 
pessoas com deficiência (PCD) no mercado de trabalho 
que vá além da lei de cotas. As empresas têm uma grande 
oportunidade de ter uma força de trabalho mais diversa 
obtendo ganhos em produtividade, inovação e retenção 
dos colaboradores. Para chegar nesse resultado é 
necessário olhar para a cultura da empresa, preparando 
pessoas, processos e o ambiente para receber PCD. A 
inclusão não é apenas uma demanda trazida por uma lei, 
mas sim um importantíssimo caminho a ser trilhado 
pelas organizações

Explica Guilherme Braga, CEO da Egalitê, startup especializada na seleção e recrutamento
de PCDs.

“

”



Uma pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos - uma instituição de pesquisa, assessoria e educação do 
movimento sindical brasileiro - revelou que houve uma queda de cerca 
de 21.666 vagas formais para pessoas com deficiência de janeiro a setembro. Esse 
congelamento interrompeu o avanço de inclusão que acontecia no país. Em 2019, 
havia 523,4 mil trabalhadores com deficiência empregados, um aumento de 75% a 
mais do que em 2018. 

Quantidade de profissionais PCDs
no mercado formal entre 2015 e 
2019 no Brasil



Em 2020, muitos setores da economia enfrentaram desafios e novas tendências surgiram. 
O estudo realizado pela Revelo durante os picos da pandemia no ano passado, registrou um 
aumento de 25% nas contratações da área de tecnologia durante o período de quarentena, 
entre os meses de março a dezembro. O levantamento também apontou um crescimento de 
20% a 30% nas faixas salariais para as funções com maior demanda e os cargos com maior 
senioridade foram o foco do aumento. 

Mesmo com a pandemia e os impactos que ela trouxe, a Revelo continua trabalhando para 
garantir a inclusão de pessoas com deficiência na área de tecnologia. O Feed de Talentos da 
Revelo conta com um filtro de busca para a contratação de candidatos PCDs. Dessa maneira, 
os recrutadores têm acesso aos perfis para facilmente encontrar candidatos com algum tipo 
de deficiência na plataforma.

Entre os meses de janeiro e maio de 2021, mais de 300 convites foram feitos por 
recrutadores via plataforma Revelo para que PCDs fossem contratados. A carreira de 
Desenvolvedor representou 79,40% de convites para PCDs em processos seletivos, o maior 
número registrado. Para a área de Tecnologia da Informação, 7,28%; Business Intelligence 
5,29%; Marketing Online 3,11% e Design 1,65%. 

PCDs na área de tecnologia



Já em relação aos principais cargos ocupados por candidatos com deficiência, dados 
inéditos da Revelo mostram uma porcentagem próxima aos dados de convites 
detalhados no gráfico acima. A carreira com o maior número de PCDs é a de 
Desenvolvedor, com 76,16%. Em segundo lugar, temos pessoas com deficiência em carreiras 
não ligadas ao setor de tecnologia, com 6,78%. A área de Negócios apresentou 4,65%, 
enquanto Tecnologia da Informação traz 4,26%. Os cargos com a menor taxa de PcDs são: 
Business Intelligence com 3,10%, Marketing Online com 2,71%, Design com 2,33%.

Candidatos PCD and % 
de Candidatos por Carreira



O setor de tecnologia, numericamente, passou a ser mais inclusivo e agora a contar com 
mais candidatos PCDs. Para esse e os próximos anos, a Revelo continuará empenhada na 
contratação de PCDs para todos os setores de tecnologia.

Candidatos Não PCD and %
de Candidatos por Carreira



A inclusão de pessoas com deficiência em uma empresa é um caminho para permitir 
que as habilidades e as competências profissionais do indivíduo possam ser utilizadas 
pelo mercado. Nesse sentido, é consolidada pela iniciativa de as empresas incluí-las
em seus quadros e constitui um cuidado a ser observado nos processos de recrutamento
e seleção.

Além disso, a empresa que adota uma atitude inclusiva demonstra que se empenha em criar 
uma sociedade mais justa e igualitária. No entanto, não basta a contratação: é preciso 
oferecer um clima organizacional planejado e adequado às necessidades da PCD. Assim, a 
empresa tornará o ambiente verdadeiramente inclusivo e garantirá o bem-estar de todos os 
colaboradores.

A mentalidade dos colaboradores e como eles enxergam a inclusão de pessoas com 
deficiência deve ser adequada na cultura organizacional. O clima organizacional reflete 
diretamente a satisfação e produtividade das pessoas com o trabalho exercido na empresa. 
Portanto, quanto melhor ele for, os colaboradores tendem a ter novas ideias, render mais e 
promover boas relações de trabalho.

E isso não é diferente com os PcDs. Eles também têm de compreender os valores, 
comportamentos esperados e os objetivos da organização. Eles precisam se sentir parte 
disso. Da mesma forma, os outros colaboradores devem entender que eles também têm a 
missão de transmitir isso.

O que fazer para mudar 
esse cenário?



O atual momento que o mercado vive, onde grande parte das empresas continua 
trabalhando de maneira remota através do home office, pode ser uma grande oportunidade 
para priorizar a contratação de PcDs. Nesse modelo, o colaborador deixa de executar suas 
tarefas na sede da empresa e passa a realizá-la de outros espaços, principalmente de sua 
casa. Assim, as empresas que ainda não contam com um escritório totalmente acessível 
para pessoas com deficiência, podem realizar as contratações remotamente enquanto 
trabalham nas mudanças para o futuro.

O estilo de trabalho em home office tem crescido e a pandemia mostrou que o trabalho 
remoto pode trazer grandes benefícios, tanto para os empregados, quanto para as 
empresas. Em pesquisa do Ibope, 62% dos entrevistados relataram considerar que o futuro 
do trabalho não existe sem a presença do home office. Além disso, 99,9% dos processos 
seletivos realizados entre os meses de março e dezembro, também passaram a ocorrer de 
maneira remota. 

A inclusão de pessoas com deficiência precisa ser tratada como uma oportunidade de 
trabalhar a diversidade. Além disso, deve ser vista não somente como uma obrigação legal. 
Afinal, pessoas com deficiência também exercem um ótimo trabalho. A adequação das 
pessoas ao acompanhamento desses profissionais e a busca pela sua evolução são 
fundamentais para um bom clima organizacional.

Inclusão
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