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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa tem como objetivo identificar quais são as principais dificuldades na 

inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, o que está sendo realizado 

e quais medidas a empresa analisada deve tomar para que seu objetivo seja atingido que 

é o cumprimento da Lei de Cotas. Na revisão teórica, aborda-se a Lei de Cotas e as 

dificuldades para inclusão de pessoas com deficiência, o Recrutamento e Seleção de 

pessoas com deficiência, o preconceito, e as Melhores Práticas de inserção de pessoas 

com deficiência no mercado de trabalho, o método utilizado foi o de Estudo de Caso, 

com a utilização de questionários aplicados a 14 pessoas com deficiência e 22 

profissionais de recursos humanos, e realização de entrevistas com os responsáveis das 

áreas de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, recursos humanos e 

medicina do trabalho, como técnicas de coletas de dados. A análise de resultados 

demonstra que as práticas atuais realizadas pela empresa para a inserção de pessoas com 

deficiência são mínimas e aconteceram apenas com o intuito de cumprir da Lei de 

Cotas, verificando-se também que não há um acompanhamento do desenvolvimento das 

pessoas com deficiência na organização. Pode-se concluir que a partir dos dados 

coletados, é necessário a realização de um processo organizacional que motive a quebra 

de preconceitos e sensibilização da sociedade da qual a Pessoa com deficiência está 

inserida, e que incluir pessoas com deficiência no mercado de trabalho é um verdadeiro 

desafio e deve acontecer de forma planejada. 

 

Palavras-chave: Pessoas com deficiência, inserção, empresas. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to identify what are the main difficulties in the integration of people 

with disabilities in the labor market, what is being done and what measures the 

company concerned must take so that your goal is reached which is the fulfillment of 

the Law of Quotas. In the literature review, addresses the Quota Law and difficulties for 

inclusion of people with disabilities, the recruitment and selection of persons with 

disabilities, prejudice, and Best Practices integration of people with disabilities in the 

labor market, the method used was the case study, with the use of questionnaires to 14 

people with disabilities and 22 human resource professionals, and interviews with 

officials in the areas of recruitment and selection, training and development, human 

resources and occupational health such as data collection techniques. The analysis of 

results shows that current practices undertaken by the company to the integration of 

people with disabilities are minimal and occurred only in order to meet the Quota Law, 

as well as verified that there is no monitoring of the development of people with 

disabilities in organization. It can be concluded that the collected data, it is necessary to 

carry out an organizational process that motivates breaking prejudices and awareness of 

society which the disabled person is located, and include people with disabilities in the 

labor market is a challenge and should happen in a planned manner. 

 

Keywords: People with disabilities, inclusion, companies.
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1.  Introdução 

 

Em 1991 foi aprovada no Brasil a lei 8.213, também denominada como Lei de Cotas, 

que estabelece reserva de vagas de emprego para pessoas com deficiência PcDs ou para 

pessoas que sofreram acidentes de trabalho, beneficiárias da Previdência Social 

(reabilitados). A Lei de Cotas (BRASIL, 1991) determina que a obrigação de 

contratação de PcDs se aplica a empresas com cem ou mais funcionários e as cotas 

variam entre 2% e 5% dos postos de trabalho. O percentual a ser aplicado é de acordo 

com o número total de empregados das empresas, dessa forma: 

I – de 100 a 200 empregados: 2%. 

II – de 201 a 500: 3%. 

III – de 501 a 1.000: 4%. 

IV – de 1.001 em diante: 5% 

Segundo o censo realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) e divulgado em 2011, existem 45.623.910 de brasileiros portadores 

de algum tipo de deficiência. 

Para realizar esse levantamento o critério utilizado, foi o da Classificação 

Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), recomendado pela 

Organização Mundial de Saúde. Esse conceito afirma que, 23,9% da população 

brasileira possui alguma deficiência física, mental, ou dificuldade para enxergar, ouvir 

ou locomover-se. Através de dados divulgados no censo, podemos saber que no total de 

casos declarados de portadores das deficiências, 1,4% possuem deficiência mental, 

7,0% deficiência motora, 18,8% visual e 5,1% auditiva.  

Estamos tratando de um universo expressivo de pessoas. Há diversos fatores que 

fazem com que esse número seja elevado, por exemplo, o fato de que estamos entre os 

países com maiores índices de acidentes de trabalho e de violência urbana, o que 

consequentemente contribui para o aumente cada vez mais o número de jovens com 

deficiência (IBGE, 2010). 

A criação da Lei de Cotas surgiu com a finalidade de oferecer oportunidades 

reais e dignas de trabalho para uma significativa parcela da população. De acordo com 

Schwarz e Haber (2009 p. 7) a lei: 

 

 Foi recebida com entusiasmo e preocupação. Entusiasmo, porque sabíamos 

que grande parte do grupo formado por pessoas com deficiência, com 
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disposição e competência para o trabalho, permanecia à margem por conta de 

barreiras arquitetônicas e, sobretudo atitudinais. A lei, portanto, veio para 

inverter a ordem estabelecida e garantir trabalho digno às pessoas com 

deficiência. 

 

    Muitas barreiras existem a serem vencidas para que o Brasil seja um país totalmente 

inclusivo. A relevância do tema fica clara com as ações que diversas empresas têm 

empreendido no sentido de se adequar à legislação, neste sentido empresas como 

Natura, Medley, Itaú-Unibanco, White Martins, já iniciaram seu processo de inclusão e 

estão sendo consideradas empresas de excelentes práticas, no que diz respeito ao 

processo de inclusão. Mas existem diversas barreiras, que perpassam tanto pelas 

dificuldades de se encontrar, capacitar e reter estes profissionais com deficiências, 

quanto pela falta de comprometimento de diversas empresas com processos de 

sustentabilidade e de responsabilidade social.  

 

1.1 Problema da Pesquisa 

 

      Contratar pessoas com deficiência se tornou um verdadeiro desafio enfrentado 

pelos profissionais de gestão de pessoas, principalmente porque ainda são poucos os 

profissionais especializados na contratação de pessoas com deficiência, há grande 

dificuldade de encontrar Pessoas com Deficiência (PcDs) qualificadas, e com as 

competências técnicas exigidas para os cargos. 

  Muitas das PcDs recebem benefícios de modo que  preferem não se arriscar 

entrando no mercado de trabalho, muitas das deficiências não atendem os critérios 

exigidos pela Lei de Cotas, essas  questões fazem com que o desafio se torne ainda 

maior.  

Treinar desenvolver e principalmente reter esses profissionais com deficiência, 

também não tem sido uma tarefa fácil, para os gestores e profissionais de RH. 

A maioria dos profissionais não se sente capacitados para desenvolver ou treinar 

uma pessoa com deficiência, porque as empresas não investem em programas que 

beneficiem os mesmos, outra barreira encontrada, que vêm dos próprios deficientes, é o 

fato de que não conseguem promover seu auto-desenvolvimento, devido ao preconceito 

instituído por eles, em relação a sua deficiência, muitos não acreditam ter potencial de 

desenvolvimento. 
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 No que diz respeito à retenção, devido à competitividade de mercado em relação 

aos deficientes que foi estabelecida pela Lei de Cotas, em busca de melhores salários, as 

PcDs trocam constantemente de emprego, devido a grande oferta de vagas no mercado, 

outro fator que as fazem mudar de emprego e a falta de um plano de carreira, e poucas 

oportunidades de crescimento profissional. 

Neste contexto esta pesquisa visa identificar quais são as principais dificuldades de 

inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho?  

 

 

1.2 Objetivos Gerais 

 

Esta pesquisa visa contribuir para evolução do conhecimento estabelecido por meio de 

uma pesquisa empírica em uma organização de grande de porte do ramo de Siderurgia, 

consolidada no mercado há 72 anos. 

Possui atualmente 10000 empregados, e está localizada na região Sul fluminense, sua 

prática de inclusão foi iniciada no ano de 2011 foram realizadas 41 admissões, e pode 

ser  considerado maior número de contratações de toda história da empresa. 

Tem-se como objetivo realizar um estudo de caso em uma empresa de grande porte para 

analisar como a lei de cotas está sendo aplicada, em relação às oportunidades oferecidas 

e as principais barreiras para sua implantação. 

 

 

1.3 Objetivos Específicos 

 

Este trabalho apresenta como objetivos específicos: 

 

 Analisar a literatura relacionada ao processo de contratação e 

retenção de PcDs. 

 Apresentar estratégias adotadas pelas empresas, que já iniciaram o 

processo de inclusão, para cumprir a lei de cotas. 

 Analisar os processos de recrutamento e seleção de PcDs nas 

organizações. 

 Identificar as principais dificuldades para contratação e retenção de 

PcDs. 



13 

 

             

1.4 Suposição  

 

As empresas estão contratando pessoas com deficiência, apenas com o intuito de 

cumprir a lei de cotas. Muitas empresas não estão preparadas para o cumprimento da lei, 

as contratações ocorrem, mas sem nenhum planejamento. Há muitas dificuldades, em se 

contratar uma pessoa com deficiência, entre elas falta de incentivo governamental e 

pouca mão-de-obra qualificada, desinteresse por parte dos PcDs , já que os empregos 

oferecidos, oferecem baixos salários, que são valores próximos do salário mínimo. O 

salário mínimo, pode ser obtido pelas PcDs através da seguridade social, sem 

necessidade de trabalhar.Os profissionais de Recursos Humanos não estão preparados, e 

possuem diversas dificuldades para o processo recrutamento e seleção, e treinamento e 

desenvolvimento das pessoas com deficiência, tornando mais difícil a retenção desses 

profissionais. 
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2.  Referencial Teórico 

 

2.1 Lei de Cotas e as dificuldades para a inclusão de PcDs 

 

O Brasil, com o objetivo de se tornar um país inclusivo, ratificou a convenção da 

OIT, através da Lei nº 7853, editada em outubro de 1989, e instituiu a política de cotas 

empregatícias para portadores de deficiências, por meio da Lei nº 8213, de julho de 

1991. De acordo com SCHWARZ e HABER (2009, p. 26): 

Esta medida pode ser considerada um divisor de águas da inclusão de pessoas 

com deficiência no mercado de trabalho formal. Antes dela, o mundo 

corporativo era praticamente desconhecido por uma pessoa que apresentasse 

algum tipo de deficiência, sobretudo as mais severas. Nos últimos anos, 

principalmente de 2001 em diante com a intensificação da fiscalização, temos 

presenciado uma crescente entrada desses profissionais nos quadros de 

funcionários das empresas e a consolidação de um mercado de trabalho que, 

se ainda não é o ideal, vem se tornando cada vez mais diversificado e 

inclusivo. 

 

Com a regulamentação da Lei 8.213/91 e da Lei 7.853/89, que asseguram a 

reserva de vagas no trabalho para as pessoas com deficiência (PcDs), gerenciar esse tipo 

de diversidade passa a ser um tema de extremamente interessante de estudo para 

profissionais e pesquisadores que investigam questões relacionadas ao mundo das 

organizações.  

O papel que o trabalho ocupa na vida das pessoas, sem dúvidas é incontestável, 

principalmente em grupos historicamente marginalizados. O trabalho representa o 

principal elemento para a inclusão social a qual tais grupos são expostos. 

Apesar do surgimento da Lei de Cotas, ainda existem muitas questões a serem 

resolvidas com relação á contratação de PcDs. Batista (2004) revela a existência de 

atitudes paradoxais associados à inserção no trabalho de PcDs, em que se revela a nítida 

segregação dessas pessoas, alocando-as unicamente em atividades consideradas 

inferiores, tendo por critério a deficiência, e o reconhecimento por parte de algumas 

corporações do valor da atividade exercida por estes profissionais, o que pode ser 

notado pelas políticas de inserção e alocação de pessoas com deficiência de acordo com 

suas potencialidades para o trabalho. 
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Através das pesquisas realizadas com as pessoas com deficiência já se 

encontram inseridas no mercado formal de trabalho, é possível perceber que elas 

alcançaram níveis de satisfação extremamente elevados no que diz respeito à qualidade 

de vida no trabalho. O aspecto que apresenta nível de grande insatisfação é o que diz 

respeito á possibilidades de carreira e crescimento nas organizações. 

Mas existe também o lado oposto que possuem opiniões divergentes em relação 

ao vínculo as pessoas com deficiência e o mercado de trabalho. As pessoas argumentam 

que os indivíduos com deficiência se aproveitam de sua deficiência para não trabalhar 

adequadamente, e outras ainda acreditam que por causas das dificuldades que enfrentam 

para conseguir um emprego essas pessoas tendem a serem mais comprometidas.  

 

 

2.2 Recrutamento e Seleção de Pessoas com deficiência 

 

Ao realizar um processo seletivo o primeiro princípio que deve ser adotado é o 

de não discriminar as pessoas com deficiência que se candidatam as vagas, todos devem 

ser tratados da mesma maneira, que os candidatos que não possuem nenhum tipo de 

deficiência, que segundo a (Organização Internacional do Trabalho) OIT, as empresas 

que têm esse tipo de atitude, garantem grandes benefícios. 

De acordo com Schwarz e Haber (2009, p. 124): 

O processo de recrutamento e seleção deve estar focado nas competências e 

nas habilidades do candidato e não na sua deficiência. Ainda é muito comum 

que as empresas pré-determinem cargos de base e limitem os tipos de 

deficiência – geralmente as mais leves – para incluírem profissionais com 

deficiência. Dessa maneira, o foco está muito mais na deficiência do que no 

candidato. O recrutamento e a seleção do candidato com alguma limitação 

física, intelectual ou sensorial são etapas fundamentais de todo programa de 

inclusão, uma vez que as escolhas bem-sucedidas acarretam a contratação de 

colaboradores que estão aptos ao cargo, mas que também se encaixam na 

cultura da empresa. 

 

De acordo com o Instituto Ethos (2002 p 21): 

A empresa que contrata deve ter um programa estruturado de recrutamento, 

seleção, contratação e desenvolvimento de pessoas com deficiência, e não 

apenas contratar formalmente para cumprir a lei. Embora a implementação de 

um programa abrangente possa parecer mais complicado, ele garante que os 

esforços despendidos na contratação não sejam desperdiçados.  
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Neste sentido, o RH deve dar maior atenção ao candidato e não à sua 

deficiência. Um programa estruturado de treinamento permite orientar a empresa a 

melhor forma de trabalhar a inclusão de pessoas com deficiência, se adequando ao 

momento e às condições atuais e ajuda no planejamento dos próximos passos para 

ajustar-se gradativamente na direção de se tornar uma empresa mais inclusiva. 

 Se as atribuições dos profissionais com deficiência estiverem bem claras e 

definidas, será possível identificar qual o treinamento mais apropriado, e através destes 

desenvolver estes profissionais que passarão a ter responsabilidades e serão produtivas 

como os outros funcionários. Além de reter essas pessoas, elas serão motivadas a 

demonstrar outras habilidades que permitam seu crescimento, seu aprendizado em 

outras funções e sua promoção. Através desse processo, há um ganho para as duas 

partes tanto para a empresa quanto para o funcionário, segundo Instituto Ethos(2000). 

Contratar uma pessoa com deficiência exige que o processo de recrutamento e 

seleção seja totalmente diferenciado. Pois nem toda pessoa com deficiência se enquadra 

na Lei de Cotas, em muitos casos são encontrados profissionais capacitados para 

assumir a vaga, mas no momento do seu exame médico, por diferentes motivos, não se 

enquadram na cota.  

Os candidatos devem procurar saber primeiramente se a sua deficiência é 

enquadrada na Lei, para isso, é necessário possuir um laudo médico recente. Ao 

confirmar que sua deficiência se enquadra no sistema de Cotas, o candidato deve 

procurar se inscrever em sites pagos ou gratuitos, onde seu currículo poderá ser 

visualizado por muitas empresas. 

De acordo com Marques et al (2010) as empresas que desejam contratar pessoas 

com deficiência é devem divulgar suas vagas num veículo de comunicação 

comprometido com a causa que irá fazer circular sua informação para pessoas 

diretamente interessadas, ganhando com essa ação, tempo no processo de captação. Se a 

empresa não estiver totalmente preparada para fazer o processo de recrutamento e 

seleção, de maneira adequada, deve em seguida à divulgação das vagas, contratarem 

uma assessoria especializada e comprometida que saberá aproveitar essa divulgação e 

direcionar os trabalhos para o fim determinado, que é atrair as pessoas com deficiência. 

Ainda de acordo com Marques et al (2010 ter uma assessoria comprometida é sempre 

indicado, pois garantirá a transformação cultural sem retrabalhos e desgastes 

desnecessários, economizando inclusive tempo e dinheiro. 
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Segundo Pastore (2000, p.28 ) 

A Deficiência não deve servir de base para praticar tratamentos diferenciados 

no mercado de trabalho. É inaceitável barrar uma pessoa pelo simples fato de 

ser ela portadora de deficiência. Toda vez que ela demonstra ter a 

qualificação exigida e ter condições de realizar esse trabalho a contento, 

mediante pequenas acomodações, essa pessoa deve ser contratada. A recusa 

em contratá-la constitui ato de discriminação. 

 

 

As empresas ao realizarem um processo de seleção com PcDs, devem tratá-las de uma 

maneira especial, com todo cuidado, a análise  do perfil do candidato e da sua 

deficiência deve ser realizada  de uma forma que não cause  constrangimento, e nem 

discriminação em relação a sua deficiência. 

 

2.4 O preconceito com PcDs nas organizações 

 

Para Camino e Pereira (2002) preconceito é uma forma de representação que se 

desenvolve no interior dos grupos dominantes, que se manifesta por atitudes negativas e 

depreciativas e por comportamentos hostis e discriminatórios em relação aos membros 

de grupos minoritários, enquanto membros desses grupos. 

 Normalmente é isso que ocorre no ambiente de trabalho em relação às pessoas 

com deficiência, como representam grupos minoritários, são vítimas de preconceito.  

De fato as pessoas com deficiências são diferentes, mas possuem praticamente as mesmas 

capacidades, se comparadas com as pessoas que não tem deficiência, a diferença está 

nas limitações que elas possuem, mas de maneira nenhuma elas devem sofrer algum 

tipo de preconceito, isso inclui desde o processo de recrutamento e seleção, até seu 

processo de adaptação e desenvolvimento na empresa. Isso começa desde o anúncio da 

vaga. De acordo com o que diz Schwarz e Haber (2009, p. 134): 

Não discrimine nos anúncios. Divulgue a vaga com informações pertinentes: 

descrição do cargo, salários e benefícios. Pode-se evidenciar no título da vaga 

que a posição se destina a pessoas com deficiência, mas não anuncie que se 

procuram “deficientes”. Deficiência não é profissão. O que se buscam são 

profissionais. E não restrinjam no anúncio as deficiências que serão aceitas 

para a vaga em questão. Deixe claro seu compromisso com a igualdade de 

oportunidades. Tal atitude traz benefícios tanto para a empresa como para sua 

imagem perante a sociedade. 

  

O mesmo deve acontecer quanto á adaptação das pessoas com deficiência, e cabe ao 

gestor do grupo, promover a integração do novo membro à equipe. De acordo com 

Serrano e Brunstein (2008, pag.11): 
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O papel do gestor é grande, porque além de incluir a pessoa no sistema, tem 

que incluir no seu grupo de trabalho, é preciso ter uma sistemática para que o 

grupo todo aceite esta pessoa. Podem ter algumas restrições, mas o gestor 

tem que mostrar muito calmo e naturalmente que a inclusão tem que ser em 

todos os níveis, seja ela de conhecimento, de aprendizado, de brincadeiras. 

Porque existe preconceito, existe. O papel do gestor é tentar promover o 

grupo, fazer com que haja um mínimo de homogeneidade, fazer com que o 

grupo entenda que eles são únicos.  

  

A inclusão precisa ter início com os gestores, e todos os níveis de chefia devem ser 

envolvidos no processo de superação do preconceito, não deve partir só da área de 

recursos humanos. Segundo Instituto Ethos (2000, pag.20): 

Qualquer medida tomada pela empresa para incluir entre seus funcionários 

pessoas com deficiência só será eficaz se houver um compromisso firme da 

direção com esse processo. Combater de forma explícita as manifestações de 

preconceito, interferir em todos os níveis de chefia, acompanhar a adaptação 

e, principalmente, demonstrar e exigir respeito para com os novos 

empregados são atitudes que, vindas dos altos escalões, expressam a 

determinação de que a empresa como um todo seja inclusiva, e não somente 

o responsável pela área de Recursos Humanos. 

 

As pessoas podem ter opiniões e comportamentos diferentes se tratando dessa 

questão de inclusão, mas a política adotada pela empresa deve prevalecer, é 

extremamente importante que todos possam se manifestar suas opiniões sem serem 

constrangidos. A maioria das empresas que estão se especializando na contratação e 

recolocação desses profissionais no mercado de trabalho tem adotado e desenvolvido 

um trabalho denominado “sensibilização de funcionários”, procurando sensibilizar 

gestores e suas equipes através de debates, palestras e depoimentos de pessoas com 

deficiência que encontram se empregadas e de pessoas que convivem ou conviveram 

com estes profissionais. 

Conscientizar a equipe quanto ao processo de inclusão é o principal para 

envolver toda a organização na ação pela inclusão.  

Segundo Pastore (2000) o desafio para superar esse problema de preconceito é 

enorme, e vale para os dois lados. Para os portadores de deficiência, é importante ser 

capaz de aceitar as suas peculiaridades e demonstrar aos seus interlocutores que eles 

podem ajudar aos outros e a si mesmos. Para os não portadores de deficiência, a 

educação tem de disseminar entre eles a idéia de que a realização humana não se faz 

apenas com base na estatura, beleza ou forma física, mas, sobretudo, com fundamento 

na inteligência, respeito, denodo e competência. 
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Ainda de acordo com Pastore (2000) o mínimo que se pode dizer neste início de 

novo século é que, da sociedade moderna, se espera um maior apoio para os portadores 

de deficiência superarem as suas limitações. 

Espera-se que ela descubra a enorme potencialidade que se materializa de forma 

criativa e produtiva no momento em que são removidas as barreiras que agravam as 

limitações dos portadores de deficiência. Espera-se ainda uma atitude aberta de 

responsabilidade social a ser compartilhada por todos, portadores e não-portadores, 

pois, afinal, somos membros da mesma sociedade e nenhum de nós escolheu as 

condições que a vida nos impôs. 

Com relação ao processo de inclusão a sociedade está caminhando rumo ao 

processo de inclusão, que ainda é um desafio novo, mas com a conscientização de 

todos, esse processo será realizado de forma mais rápida e efetiva. 

 

2.5 Melhores práticas  

 Algumas empresas já se encontram num nível avançado no que se diz respeito à 

inclusão de pessoas com deficiência, e inclusive já podem ser listadas como exemplo de 

melhores práticas organizacionais. Estudo realizado pelo Instituto Ethos (2000) indica 

que na indústria farmacêutica o Laboratório Medley, líder de mercado na venda de 

medicamentos genéricos, possui boas práticas de gestão de PcDs . Com duas unidades 

no interior paulista (Campinas e Sumaré), iniciou a inclusão de pessoas com deficiência 

no seu quadro de funcionário em janeiro de 2001, a partir de uma visão de 

responsabilidade social empresarial. 

Possui atualmente com 1.067 funcionários, possui 29 pessoas com deficiência 

em seu quadro funcional, sendo 21 portadores de deficiência física, sete com deficiência 

auditiva e um com deficiência mental, que trabalham principalmente no setor de 

embalagens. 

Ainda de acordo com Instituto Ethos (2000) A Medley iniciou seu programa de 

inclusão, posteriormente a identificação das pessoas que já existiam com algum tipo de 

deficiência no seu quadro funcional. A empresa concretizou junto à medicina do 

trabalho um mapeamento detalhado da saúde dos funcionários a partir de diversos 

exames. A partir dessas informações, contratou uma consultoria externa, que passou a 

ajudar no processo de inclusão. A empresa passou a contratar outras pessoas com 

deficiência, para áreas que possuíam  vagas em aberto. Depois de um ano de 

implantação do programa, bons resultados foram obtidos pela Medley, os trabalhadores 
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se sentiram envolvidos pela questão, através de um espírito de equipe adotado pelo 

grupo. A política adotada pela empresa foi a de inclusão social, montando um projeto 

bem estruturado, de longo prazo, a equipe abrange setores da diferentes da empresa, 

com o intuito de alcançar o objetivo comum da organização. 

A equipe é formada por pessoas da área responsável pela vaga existente, pela 

área de RH, além das áreas da medicina do trabalho e segurança no trabalho. A equipe 

então se reúne para definir qual o perfil ideal para ocupar a vaga em aberto e quais tipos 

de deficiências não limitam o desempenho nessa função. A própria pessoa contratada 

fornece dicas de adaptação ao ambiente de trabalho, e geralmente, são simples, poucas e 

de baixo custo. 

Outro exemplo de sucesso é o da Natura Cosméticos que desenvolve um bom 

trabalho para inclusão de pessoas com deficiência no seu quadro de empregados, tanto 

em áreas administrativas, como nas áreas de produção. Ao se posicionar como uma 

empresa inclusiva socialmente a natura se traduz, também, em dois projetos, que 

envolvem outros públicos de relacionamento da empresa. Um deles é o projeto 

Enxergar, implantado em janeiro de 2002, com a participação de 65 pessoas com 

deficiência visual, que foram convidados a participar como voluntários de painéis de 

pesquisa onde são realizados testes olfativos com fragrâncias.  

A Natura proporciona aos participantes transporte, almoço, e programa de 

treinamento aos participantes. Através desse envolvimento de pessoas portadoras de 

deficiência no processo de produção, que acontece de forma voluntária, a Natura 

procura ampliar o relacionamento com seus diversos públicos proporcionando uma 

diferente percepção em relação a seu negócio. O projeto também inclui a capacitação de 

consultores com deficiência visual, que recebem treinamento das promotoras. 

Atualmente 22 consultoras portadoras de deficiência integram a equipe. O outro projeto 

refere-se à produção de embalagens com informações em braile em uma de suas linhas 

de produto. A Natura foi pioneira entre as empresas brasileiras de cosméticos na 

produção de cartuchos e bulas em braile, possibilitando o acesso à informação aos 

portadores de deficiência visual. Antes disso poucas empresas do ramo farmacêutico e 

alimentício adotavam este tipo de método. Constam nos cartuchos da linha Erva Doce o 

nome do produto, descrição, volume e telefone do SNAC (Serviço Natura de 

Atendimento ao Consumidor). A filial de Cajamar possui cerca de quarenta pessoas 

com deficiência auditiva, em diferentes setores da produção, e nove portadores de 

deficiência física desempenham funções administrativas. 
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Segundo (Ethos 2000) A White Martins iniciou seu processo de inclusão há 27 

anos, e tem sido também exemplo de práticas excelentes, Através do Programa de 

Treinamento e absorção de mão-de-obra das Pessoas Portadoras de Deficiência, com a 

participação de entidades de apoio, os trabalhadores com deficiência cumpriam jornada 

de quatro horas na empresa e quatro nessas instituições 

A empresa possui aproximadamente 4.200 funcionários, com unidades em vários 

estados do país, que produz gases especiais e medicinais. Depois desse treinamento de 

três meses, alguns foram efetivados. A empresa obteve ótimos resultados através dessa 

experiência e chegou a ter cerca de cem trabalhadores com deficiência. Ao passar dos 

anos, mais de seiscentos deficientes já passaram pelo programa. 

 Em 1996, a empresa instituiu o Programa Deficientes-Treinandos. Com a 

implantação desse programa, a empresa estabeleceu convênios com instituições voltadas 

para o atendimento de pessoas com deficiência, como a Sociedade Pestalozzi (RJ e 

Osasco), APAE/RJ (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), Apad Barra 

Mansa (Associação de Pais e Amigos dos Deficientes), Fundação Síndrome de Down 

(Campinas), Fundação Municipal Lar Escola São Francisco de Paula - (RJ), CVI-Rio 

(Centro de Vida Independente) e oferece estágios de seis meses a suas respectivas 

clientelas. 

O programa procura dar ênfase na inclusão de pessoas com deficiência mental e 

envolve profissionais da empresa e da instituição conveniada nos processos de seleção 

de candidatos ao treinamento, bem como no acompanhamento e na avaliação das 

atividades e do desempenho. 

Os alunos atuam em áreas administrativas e recebem bolsa-auxílio, refeição, 

vale-transporte, convênio médico-odontológico e seguro de vida. A jornada regular de 

trabalho é das 8 às 17 horas. Eles zelam pelo forte compromisso com o emprego, rigor 

na pontualidade, assiduidade e atenção. Caso tenha oportunidades poderão ser 

contratados após o período de seis meses, mas o principal objetivo da iniciativa é 

proporcionar a inclusão no trabalho e aumentar a Empregabilidade. Ao término do 

treinamento, eles recebem certificado de participação no Programa junto com uma carta 

de recomendação. 
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3.  Metodologia 

 

3.1 Tipos de pesquisa 

 

A Pesquisa é um procedimento reflexivo, sistemático, controlado e crítico que 

permite descobrir novos fatos ou dados, soluções ou leis, em qualquer área do 

conhecimento (RAMPAZZO, 2005). 

Segundo Vergara (2009), os tipos de pesquisa podem ser divididos em dois 

grupos. O primeiro grupo está relacionado quantos aos fins, são as pesquisas 

exploratórias, descritivas, explicativas, metodológicas, aplicadas e intervencionistas. O 

segundo grupo se refere aos meios de investigação, são elas a pesquisa de campo, 

pesquisa de laboratório, documental, bibliográfica, experimental, ex post facto, 

participante, pesquisa-ação, estudo de caso.  

Quanto aos fins, esta pesquisa é exploratória, que tem como princípio 

proporcionar maior familiaridade com o problema (explicitá-lo). Pode envolver 

levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas experientes no problema 

pesquisado. Geralmente, assume a forma de pesquisa bibliográfica e estudo de caso 

(GIL, 2008). 

Com relação aos meios de investigação a pesquisa é considerada um estudo de 

caso, que segundo (SCHRAMM, 1971), tem como essência tentar esclarecer uma 

decisão ou um conjunto de decisões: o motivo pelo qual foram tomadas, como foram 

implementadas e com quais resultados. 

 Segundo Yin (2005) um estudo de caso pode ser utilizado como estratégia de 

pesquisa, por ser um método que abrange tudo – com a lógica de planejamento 

incorporando abordagens específicas à coleta e análise de dados. Nesse sentido, o 

estudo de caso não é nem uma tática para a coleta de dados nem meramente uma 

característica do planejamento em si, mas uma estratégia de pesquisa abrangente. 

Esta pesquisa pode ser classificada quanto a natureza como exploratória, sem 

relação causal entre as variáveis, e descritiva utilizando uma abordagem de estudo de 

caso, com métodos de natureza qualitativa. 
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3.2 Coleta de dados  

 

A pesquisa foi realizada em uma empresa de grande porte no ramo de siderurgia 

entre os meses junho e julho de 2013. O tipo de amostra utilizada é a do tipo não 

probabilística, onde a amostra não é necessariamente feita com o objetivo de ser 

estatisticamente feita, representativa da população. Ao contrário, usa métodos 

subjetivos, tais como sua experiência pessoal, conveniência e conhecimento 

especializado para selecionar os elementos da amostra (BABI et al, 2003). 

Os respondentes da pesquisa são: pessoas com deficiência que já atuam na 

empresa, funcionários que trabalham diretamente com os mesmos, seus superiores, 

profissionais da área de Recursos Humanos e os responsáveis pela Medicina do 

Trabalho, Recrutamento e Seleção, Treinamento e Desenvolvimento. 

 

De acordo com os objetivos estabelecidos na pesquisa na pesquisa, as técnicas 

de coletas de dados escolhidas, foram à realização de entrevistas e a aplicação de 

questionários. A entrevista é uma técnica de pesquisa que visa obter informações de 

interesse a uma investigação, onde o pesquisador formula perguntas orientadas, com um 

objetivo definido, frente a frente com o respondente e dentro de uma interação social, 

tem como vantagens obtenção de dados referentes aos mais diversos aspectos da vida 

social, dados em profundidade acerca do comportamento humano, e estes dados obtidos 

podem ser classificados e quantificados, não exige que o respondente saiba ler ou 

escrever e proporciona maior flexibilidade no trabalho de investigação (GIL, 1999).  

Foram elaborados quatro roteiros de entrevistas, realizadas no mês de junho e 

julho de 2013, os roteiros podem ser observados nos Anexos I, II, III, e IV que foram 

aplicados para os responsáveis das áreas de Medicina do Trabalho, Recrutamento e 

Seleção, Treinamento e Desenvolvimento, e Gestores respectivamente.  

A segunda e última técnica de coleta de dados utilizada foi a aplicação de 

questionários, que pode ser definido como uma técnica de investigação composta por 

um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, 

tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, 

expectativas e situações vivenciadas (Gil,1999). 

Os questionários foram aplicados por escrito, e através de e-mails eletrônicos, 

em junho, julho e agosto de 2013. 
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3.3 Análises de dados 

 

Inicialmente apresenta-se o cenário da empresa analisada como objeto de  

estudo, e posteriormente  a apresentação e discussão dos dados coletados que foram 

obtidos através de entrevistas realizadas com as áreas de Recrutamento e Seleção, 

Treinamento e Desenvolvimento, Recursos Humanos e Medicina do Trabalho. 

Questionários foram aplicados para os profissionais com deficiência que já 

atuam na empresa, funcionários que trabalham diretamente com os mesmos, seus 

superiores e profissionais da área de Recursos Humanos. 
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4.  RESULTADOS E DISCUSSÃO   

 

4.1 Contexto da pesquisa 

 

A Siderúrgica Aço Inovador é uma empresa multinacional que é uma das 

maiores siderúrgica do Brasil, atua em cinco diferentes áreas de negócios, é uma 

empresa sólida no mercado e está sempre em plena expansão de suas atividades. 

 Possui unidades espalhadas por todo país e algumas no exterior, mas sua 

principal unidade de produção concentra-se na região Sul Fluminense. 

Sua principal unidade possui atualmente no seu quadro 10000 funcionários 

divididos em (gerências), sendo que deste total apenas 67 pessoas do seu quadro 

funcional atendem a Lei de Cotas – deficientes e reabilitados, que baseadas nos tipos de 

deficiência se dividem em: 5 deficientes auditivos, 35 deficientes físicos e 27 visuais. 

Com relação ao que é instituído pela Lei nº 8.213, Lei de Cotas, a empresa 

apresentada está muito distante de cumprir o seu objetivo de ter em seu quadro 

funcional cinco por cento de pessoas com deficiência ou reabilitados da Previdência 

Social. 

  Dentro do que prevê a lei de cotas a empresa Siderurgia Aço Inovador deveria 

ter 500 funcionários em seu quadro, mas dentro destas características, a empresa se 

encontra em um verdadeiro desafio de conseguir cumprir esse percentual. 

Pelo motivo de não atender a legislação, a empresa foi escolhida como 

instrumento de análise pelo método de estudo de caso, com o intuito de se compreender 

quais são as principais dificuldades, problemas e empecilhos na contratação de 

funcionários PcDs. 

 Este trabalho tem também como objetivo analisar o atual cenário da empresa, 

e verificar o que está sendo feito para que esse percentual seja alcançado e ocorra então 

o cumprimento da Lei de Cotas. 

 

4.2 O Programa Incluir   

 

O Programa Incluir iniciou suas atividades no ano de 2011, com o objetivo de 

promover a responsabilidade Social, empregar a diversidade na empresa e favorecer a 

inclusão social no ambiente de trabalho, além de integrar e desenvolver a pessoa com 
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Deficiência, de forma a obter do profissional sua constante motivação, alto rendimento 

no trabalho e fácil relacionamento com a equipe. 

O passo inicial para realização desse programa foi uma palestra de sensibilidade junto 

aos gestores da empresa, e com alguns supervisores e líderes que viriam a trabalhar 

diretamente com esses profissionais. 

 

Essa sensibilização consistia em apresentar o cenário atual da empresa, 

mostrando o déficit de contratações em relação à exigência da Lei de Cotas, as multas 

estipuladas pelo Ministério do Trabalho, caso não acontecesse o cumprimento da lei, 

uma apresentação dos tipos de deficiências e de como lidar com as PcDs na 

organização.O objetivo principal dessa sensibilização era promover a  conscientização 

dos gestores, em relação a responsabilidade da empresa no processo de inclusão. 

Após o acontecimento dessa sensibilização, as áreas com vagas em aberto eram 

convidadas, a participar de um processo seletivo, onde acontecia a etapa de dinâmica de 

grupo e uma entrevista coletiva. As atividades propostas nesse processo permitiam aos 

gestores a observação da agilidade dos movimentos motores das PcDs, a atenção visual 

ou auditiva, a fluência na comunicação oral e a compreensão de atividades complexas. 

No ano de 2011, foram contratados 41 PcDs, através da metodologia de seleção 

mensal do programa Incluir, mas devido a dificuldade de atração dos PcDs, e de muitos 

serem considerados Inaptos no exame médico, em 2012 só aconteceram duas seleções, 

onde não foi alcançado o sucesso. 

Em julho de 2012 a empresa assinou um Termo de Ajuste de Conduta (TAC), que 

com o objetivo promover a formação e a qualificação de pessoas com deficiência, 

ministrando cursos especializados e adequados ao exercício de atividades, ou funções 

vinculadas à necessidade de pessoal permanente na indústria siderúrgica. 

O curso é realizado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI), que montou toda a grade curricular do curso e realizou todo o 

processo de atração e seleção desses PcDs, e está acompanhando os mesmos durante 

esses seis meses. Assim como previsto no termo o curso oferece um conhecimento que 

pode ser aplicado, em funções de cargos específicos da própria empresa, e é fornecido 

somente para a comunidade de pessoas com deficiência, os cursos oferecidos têm 

duração de seis meses, nas formações de operador de processos metalúrgicos, operador 

de armazenagem e logística e auxiliar administrativo, que foram escolhidos devido a um 

mapeamento feito dos postos de trabalho, têm mais chances de absorver pessoas com 
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deficiência dentro do ambiente siderúrgico, dentro da linha de produção que é 

considerado o maior índice de turnover na empresa, então foi feito um cruzamento entre 

esses postos de trabalho e essas deficiências, para saber quais candidatos que poderiam 

atuar nos mesmos. 

Como a pessoa com deficiência, não se consegue desenhar o perfil e enquadrar, 

é um processo diferenciado, então não se olha a vaga e pensa na pessoa como e feito nos 

processos seletivos das pessoas que são consideradas normais, mas olha-se a pessoa e 

pensa-se em que vaga ele poderia ser contratado, o processo é feito de maneira inversa. 

Após uma seleção realizada com 72 pessoas que se inscreveram no curso e 

fizeram a matricula, somente 15 foram selecionadas no final do processo seletivo. A 

causa principal da das reprovações é o fato de não se enquadrarem nos postos de 

trabalho, e a empresa não ter recursos necessários para recebê-los, devido às 

necessidades de adaptação. 

O objetivo com esses 15 alunos com deficiências que estão no curso é 

desenvolver essas pessoas de forma que elas possam estar prontas para atuar nos postos 

de trabalho mapeados nesta empresa siderúrgica, ou em qualquer outra no mercado de 

trabalho, visando seu ingresso num contexto social, o curso pode ser visto também 

como uma forma de responsabilidade social da empresa. 

Em agosto de 2013 formam-se os 15 PcDs, e inicia-se então o desafio de 

encaminhá-los para os postos de trabalho adequados, buscando garantir as contratações 

dos mesmos. 

 

4.3 Análise da entrevista com a Coordenadora de Recrutamento e Seleção. 

 

Em entrevista realizada com a coordenadora de R&S foi possível coletar e 

analisar inúmeras informações observadas na realidade da empresa, com relação ao 

processo de inclusão e desenvolvimento de pessoas com deficiência, que podem ser 

consideradas relevantes para a compreensão desse presente estudo. 

Para a Coordenadora de Recrutamento & Seleção a função de sua área no 

processo de inclusão de PcDs na organização, é muito mais que atrair e selecionar estes 

candidatos, mas realizar um planejamento anterior ao processo seletivo mapeando os 

possíveis postos de trabalho, que esse candidato poderá ocupar e fazer um cruzamento 

do posto de trabalho com a deficiência do candidato e seu perfil profissional, com 
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objetivo de ser o mais assertivo possível na contratação das PcDs. Tendo sempre em 

mente que o foco não deve estar na deficiência ou na limitação dessas pessoas, mas sim 

em suas habilidades. 

Neste sentido, algumas atividades já foram realizadas para atingir este objetivo, 

com destaque para o Programa Incluir que tem como objetivo promover a 

responsabilidade Social, empregar a diversidade na empresa e favorecer a inclusão 

social no ambiente de trabalho, além de integrar e desenvolver a pessoa com 

Deficiência, de forma a obter do profissional sua constante motivação, alto rendimento 

no trabalho e fácil relacionamento com a equipe. 

Ainda de acordo com a Coordenadora de Recrutamento & Seleção existem 

algumas questões que impedem e dificultam bastante o processo de contratação de 

PcDs, e o alcance do sucesso do programa Incluir, entre elas a questão do preconceito 

que existe do próprio deficiente em relação a ele mesmo, o deficiente precisa acreditar e 

quebrar o preconceito dele em relação às oportunidades que o mercado de trabalho 

oferece.  

Outra questão é que o próprio mercado de trabalho ainda não conseguiu realizar 

um mapeamento de suas fontes de recrutamento para o processo de atração, pra que seja 

feito um processo de seleção mais assertivo e efetivo. 

Na percepção da Coordenadora de Recrutamento & Seleção uma questão que 

também pode ser considerada importante é o fato de que as PcDs, são asseguradas pelo 

beneficio do INSS e já  possuem uma fonte de renda, por esse motivo elas acabam se 

acomodando e não vêem a necessidade de buscar um emprego, não se sentem motivadas 

a se expor no mercado de trabalho, já que terão que se estabelecer a  uma relação de 

risco, e como o beneficio já as mantêm, e  algumas além disso possuem uma segunda 

fonte de renda informal, acabam não despertando interesse pelo trabalho, e isso dificulta 

bastante o processo de atração. 

De forma enfática, a Coordenadora de Recrutamento & Seleção, ressalta a 

questão da ambição em relação à competitividade existente no mercado de trabalho que 

é uma característica do nosso país, e acaba existindo também dentro do processo de 

inclusão devido ao número relativamente pequeno de PcDs disponíveis no mercado.  

Foi instituída por parte das empresas uma grande concorrência em relação às 

PcDs, que por sua vez diante de melhores condições de trabalho, trocam constantemente 

de emprego.E esse é um processo que acontece de forma natural estipulado pela lei de 
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oferta e procura do mercado, que quanto menor a oferta por determinado produto, mais 

altos são preços e maior concorrência é estabelecida. 

Existe uma dificuldade que impacta diretamente na questão da deficiência que é 

a legislação, porque a lei inclui e exclui ao mesmo tempo, ao classificar e categorizar os 

tipos de deficiência que se enquadram na lei. Exemplo uma pessoa de 1,43 que por sua 

vez não pode atender um balcão de uma lanchonete, ou de um comércio ou até mesmo 

de uma linha de produção por causa de sua estruturação, ela também não entra na cota 

porque a cota exige 1,40 pro nanismo, aonde se enquadra essa pessoa, a exclusão acaba 

acontecendo, uma vez que a legislação teria a primazia de fazer a inclusão. 

Com o objetivo de atender a legislação e dentre essas dificuldades a empresa 

criou um programa estruturado para a realização dos processos seletivos, chamado 

Incluir onde é a meta é atingir o percentual exigido pela cumprimento da Lei de Cotas 

realizando a inclusão de pessoas com deficiência. 

Esse programa e todo o processo de contratação de PcDs,é feito pela própria 

equipe de Recrutamento e Seleção sem a atuação de nenhuma empresa terceirizada, o 

programa é dividido em algumas partes, primeiro dentro do programa incluir entra a 

questão do mapeamento dos postos de trabalho, e do aproveitamento, isso também 

ocorre nos casos de promoção onde o deficiente entrou em uma função, e ao ocupar um 

cargo com função diferente é necessário que se faça um novo mapeamento, isso é uma 

questão de inclusão dentro da área.  

Segundo a Coordenadora de Recrutamento & Seleção a empresa não possui uma 

parceria formal com outras instituições, mas quando se realizou o primeiro mapeamento 

foi criada uma parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, e a Avape 

(Associação para Valorização de Pessoas com Deficiência) é uma organização 

filantrópica de assistência social, que foi fechada era possível obter um bom 

levantamento e indicação para a empresa, e hoje existe a parceria entre o SESI-FIRJAN-

SENAI, onde ela fomenta e oferece os cursos para pessoas com deficiência seja no 

curso de Aprendizagem ou no curso de PcDS. 

No que diz respeito à responsabilidade pelas contratações a entrevistada destaca 

que a responsabilidade do processo de inclusão não é só da empresa, mas é uma 

responsabilidade também familiar, porque muitos PcDs até os 20 anos, que geralmente 

é com essa idade que eles entram no mercado de trabalho, devido a  proteção familiar 

que não permitem que eles trabalhem devido a sua deficiência e limitação, essa questão 
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acaba dificultando, e tornando tardio o seu desenvolvimento, e isso acaba sendo  

significativo na avaliação do seu perfil profissional.  

Existe uma responsabilidade que é do governo porque nem todos tiveram acesso 

a educação formal e por isso nem todos estão preparados para o mercado de trabalho, o 

fato de se fazer a exclusão não é só por conta da educação formal muitas pessoas usam 

essa justificativa, mas se esse é o problema, a solução é então fazer essa capacitação, 

mas além disso existe um problema que é comportamental, as PcDs precisam estar 

prontas para o desafio do mercado de trabalho, precisam  ter maturidade, habilidade, 

saber como se comunicar, e se ter estrutura pra dar conta desse mercado competitivo 

que temos hoje. 

 

Porém isso não é responsabilidade da equipe de recrutamento e seleção e sim da 

empresa, e uma responsabilidade conjunta, primeiro das autoridades governos e órgãos 

públicos, mas também de toda empresa que criou e desenvolveu este programa, 

recrutamento e seleção têm a responsabilidade achar a pessoa certa pra vaga certa, e 

saber o quanto a sua limitação vai impactar no seu desenvolvimento profissional. 

 A empresa está muito longe de alcançar o modelo ideal para que essas 

contratações sejam mais efetivas, devido à falta de informação, é preciso realizar um 

trabalho político e público, porque as ONGs e instituições da região não sabem dizer e 

não tem mapeadas quantas pessoas com deficiência existem na cidade, nem tem 

classificações quanto a deficiência, e sua formação acadêmica. 

A mesma relata que fazer o primeiro mapeamento desses deficientes foi 

extremamente difícil porque as instituições não tinham as informações organizadas e 

mapeadas o que tornou muito difícil esse processo, e pra que seja feito com mais 

efetividade, a sociedade precisa estar mapeada e investimento em termos de Formação 

devem ser feitos para as PcDs, o ideal seria um acompanhamento do seu 

desenvolvimento pensando-se no seu futuro profissional a longo prazo, desde a infância, 

dando recursos para que aconteça esse crescimento e desenvolvimento profissional. 

Em Recrutamento e Seleção relata que o que pode ser feito em curto prazo, e 

não esquecer que uma pessoa com deficiência é uma pessoa que possui sim uma 

limitação, mas que é compensada em outras habilidades, e a grande sacada do avaliador 

e enxergar essa habilidade de uma forma positiva, e fazer que essa limitação seja 

superada por essa habilidade, esse é o maior desafio da equipe. 
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4.4 Entrevista com a Coordenadora de Treinamento e Desenvolvimento 

 

O Setor de Treinamento e Desenvolvimento responsável por programar e 

planejar todos os treinamentos dos empregados da empresa, desde os obrigatórios que 

são medidas de segurança para própria empresa, até os que proporcionam 

desenvolvimento das competências dos empregados, diz que a empresa nunca realizou 

um projeto de acompanhamento de pós-admissão desses PcDs. 

Desde 2011 quando ocorreu o maior número de contratações de PcDs, não 

houve nenhuma avaliação do programa Incluir, não se sabe dizer como foi integração 

desses PcDs nas áreas, como ocorreu sua adaptação, nem como está o seu 

desenvolvimento profissional. A contratação simplesmente ocorreu, e nenhum 

acompanhamento de pós-admissão foi realizado. O único treinamento que foi realizado 

foi uma palestra de sensibilização de recepção da pessoa com deficiência feita pela 

própria equipe em 2011 com parceria com a área de Recrutamento e Seleção, para 

futuros gestores dos PcDs contratados. 

Este treinamento teve como objetivo ensiná-los a trabalhar e integrar a pessoa 

com deficiência na empresa de forma a obter do profissional sua constante motivação, 

alto rendimento no trabalho, além de explicar como facilitar o relacionamento deles 

com a equipe, evitando qualquer tipo de preconceito.  

Através do treinamento os gestores conheceram os tipos de deficiência 

existentes, quais se enquadram na Lei de Cotas, e receberam dicas de relacionamento 

para interagir com o deficiente de acordo com o seu tipo de deficiência. 

A responsável pelo setor entende que há um trabalho muito grande que precisa 

ser feito em relação aos deficientes, mas acredita que o trabalho tem que ser feito pela 

área de Recrutamento e Seleção, por possuir uma maior responsabilidade em relação a 

todo processo de contratação das PcDs.  

  

4.5 Entrevista com o Médico do Trabalho 

Em entrevista realizada com o médico do trabalho responsável pelo Setor de 

Medicina do Trabalho, o mesmo considera que a equipe da área de saúde ocupacional 

está completamente capacitada para realizar exames admissionais em pessoas com 

deficiência, devido ao conhecimento que eles possuem na área de medicina do trabalho, 

e o conhecimento dos postos de trabalho da empresa. 
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Para ele, a principal dificuldade encontrada neste processo de contratação é em 

relação ao posto de trabalho do candidato, por se tratar de uma empresa de risco quatro, 

por muitas vezes os candidatos são selecionados nos processos seletivos, mas ao 

realizarem a etapa do exame médico são considerados inaptos para aquela determinada 

área, pelos riscos da própria área em si, e com relação ás substâncias químicas 

existentes no local. 

Essa identificação do posto de trabalho adequado para cada pessoa com 

deficiência, é de grande responsabilidade, requer muito cuidado, pois é necessário 

encaixar o perfil desse candidato com deficiência em uma área que não o exponha a 

riscos que agravem mais a sua deficiência, e este posto precisa ser de fácil adaptação 

para essa pessoa com deficiência. 

Outro fator importante e que muitas deficiências não se enquadram na lei de 

cotas, muitos candidatos são escolhidos nos processos, mas suas deficiências não 

atendem aos critérios exigidos pela Lei, então é dado o apto a esse candidato, porém no 

resultado é dito que ele não pode ser considerado, uma pessoa com deficiência, apesar 

de uma limitação existente.  

Em algumas situações o deficiente é considerado apto para aquela atividade, mas 

não para atuar naquela área, então esse candidato e encaminhado para a área de 

Recrutamento e Seleção, com os possíveis postos de trabalho em que pode atuar, para 

que a área faça esse direcionamento, de acordo com as vagas existentes. 

Dentro das admissões que foram realizadas não houve nenhum tipo de adaptação 

nos postos de trabalho, empresa evita fazer adaptações, devido ao custo das mesmas, e 

prefere não contratar este candidato, porque o custo da não contratação é menor que o 

custo de uma modificação na área. De acordo com estudos realizados, em relação à 

empresa, as deficiências mais adequadas e de fáceis adaptações tanto para a empresa, 

quanto para o candidato são as deficiências auditivas e visuais. 

 

4.6 Entrevista com o Supervisor de Recursos Humanos 

 

O Supervisor de Recursos Humanos foi selecionado para responder questões em 

relação ao desempenho das PcDs, o por possuir a maior quantidade de PcDs em seu 

quadro funcional, totalizando o número de 16 pessoas, onde 13 apresentam deficiência 

física, 2 deficiência auditiva e 1 possui deficiência visual. 
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 O Supervisor relata que a equipe foi muito receptiva com as PcDs, e que apesar 

de não receberem treinamento específico sobre como lidar com essas pessoas, a 

integração das PcDs ocorreu de forma rápida e satisfatória por parte dos mesmos, todas 

as pessoas da equipe se mostraram disponíveis em ajudá-los nas atividades. 

Sobre a mudança de estrutura da área, o Supervisor diz que não houve 

necessidade de executar modificações na área para receber as PcDs, por ser uma área 

administrativa os PcDs não tiveram nenhum tipo de dificuldade em se adaptar ao 

ambiente. 

Quando questionado sobre as dificuldades apresentadas no processo de 

ambientação do funcionário com deficiência à área, a principal barreira foi o 

preconceito por parte dos deficientes em relação a eles mesmos, pois muitos passaram 

pela sua primeira experiência profissional e não se sentiam capacitados para realizar 

algumas funções, mas essa dificuldade foi superada pela maioria. 

Sobre o desempenho das PcDs o Supervisor, afirma que a 80% delas têm 

superado as expectativas em relação as exigências do cargo, e que muitas vezes elas se 

destacam mais que os funcionários que são considerados normais, por possuírem algum 

tipo de deficiência elas se desenvolvem em outras áreas, é a profissional é uma delas, a 

inclusão no mercado de trabalho é de extrema importância para eles, por não terem tido 

oportunidade antes, eles se sentem motivados e interessados no crescimento e 

desenvolvimento profissional. 

Ao analisar o ambiente de trabalho antes da contratação desses 16 profissionais e 

o cenário atual da área, o Supervisor destaca que o clima de trabalho passou por uma 

melhoria significativa, devido ao bom humor das PcDs e por serem motivados, eles 

acabam contagiando os outros funcionários. 

 

 

4.7 Análises dos questionários aplicados as pessoas com deficiência. 

Foram aplicados 14 questionários aos PcDs já contratados pela empresa foram 

abordadas questões em relação a  informações que foram recebidas no momento em 

ingressaram na empresa, a receptividade da equipe de trabalho, as adaptações no 

ambiente de trabalho, as informações recebidas para o desenvolvimento das respectivas 

atividades, a disponibilidade dos superiores em ajudá-los nas dificuldades e desafios 

estabelecidos, e com relação a satisfação e integração da equipe de trabalho. 
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O grupo de participantes foi formado por 14 PcDs, sendo que 78% possui menos 

de  40 anos, caracterizando uma amostra jovem. Com relação ao nível de escolaridade 

há a predominância dos respondentes com ensino médio completo, totalizando 57% dos 

respondentes, 36% que possuem o nível superior completo, e por fim 7% possuem 

somente o ensino fundamental. 

O tempo médio de empresa é de 3anos, sendo que 36% dos pesquisados têm até 

1 ano de serviço,57% têm de dois a sete anos de empresa e 7% tem mais que sete anos 

de empresa. 

Ao serem questionados sobre as informações necessárias para que sua 

integração ocorresse de forma satisfatória na empresa, as PcDs demonstraram um nível 

de concordância de 93% (somatório dos itens concordo e concordo totalmente), 

conforme Gráfico 1. 
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Gráfico 1: Qualidade das Informações recebidas na integração foram satisfatórias 

Fonte: Dados da Pesquisa 

No que diz respeito à qualidade das informações recebidas na integração 93% 

dos PcDs demonstram satisfação com o seu conteúdo, apesar de não haver um plano 

diferenciado e estruturado especificamente para PcDs na empresa analisada. 

Quanto à receptividade da equipe de trabalho, o resultado encontrado foi 

positivo totalizando um nível de concordância de 93 % (somatório dos itens concordo e 

concordo totalmente), conforme Gráfico 2. 
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Gráfico 2: Receptividade da equipe de trabalho 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Através da análise da pesquisa, podemos obter um resultado positivo em 

relação à receptividade da equipe, que mesmo sem ter recebido nenhum tipo de 

treinamento por parte da empresa, recebeu as PcDs de uma forma considerada 

acolhedora. 

Sobre o tempo necessário em adaptar-se ao ambiente de trabalho e as 

dificuldades ocorridas, foi obtido o melhor resultado encontrado atingindo o nível 

máximo de satisfação de 100% (somatório dos itens concordo e concordo totalmente), 

conforme Gráfico 3. 
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Gráfico 3: A adaptação ao ambiente de trabalho e superação de dificuldades. 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 O resultado satisfatório da pesquisa mostra que mesmo que a empresa não tenha 

investido em grandes modificações na sua estrutura as PcDs conseguiram se adaptar de 

forma rápida ao trabalho, assim como superar dificuldades que tenham ocorrido, apesar 

de não ter realizado programas de treinamento e desenvolvimento dos mesmos. 

Ao realizar a abordagem sobre as informações consideradas necessárias para o 

desenvolvimento das tarefas, o resultado foi considerado satisfatório atingindo um 

índice de 86% (somatório dos itens concordo e concordo totalmente), conforme Gráfico 

3. 
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Gráfico 4: Informações recebidas para execução de tarefas. 

 Fonte: Dados da Pesquisa 

 

As informações obtidas mostram que os PcDs receberam todas as informações 

necessárias para a execução de suas tarefas, não tendo muitas dificuldades para exercer 

as mesmas. 

Analisando a disponibilidade e ajuda dos gestores em relação aos desafios e 

dificuldades apresentadas, o resultado foi considerado satisfatório atingindo um índice 

de 85% (somatório dos itens concordo e concordo totalmente), conforme Gráfico 5. 
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Gráfico 5: Informações recebidas para execução de tarefas. 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

De acordo com a pesquisa realizada, e com as informações obtidas, os superiores 

das PcDs mostraram-se sempre disponíveis a ajudá-las facilitando o seu 

desenvolvimento profissional. 

A integração com a equipe de trabalho ocorreu de forma satisfatória, resultando 

o índice máximo de 100% (somatório dos itens concordo e concordo totalmente), 

conforme Gráfico 6. 
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             Gráfico 6: Integração com a equipe de trabalho 

             Fonte: Dados da Pesquisa 

  

É possível relacionar, o resultado satisfatório desse índice com o item que 

descreve a receptividade da equipe em relação às PcDs.Essa receptividade 

provavelmente contribuiu significativamente para a integração das PcDs, como as PcDs 

se sentem integradas na equipe é possível afirmar que não há discriminação ou 

preconceito por parte da equipe. 

 

4.8 Análise dos questionários aplicados a profissionais de RH 

 

Foram aplicados 22 questionários aos profissionais de RH do setor de 

treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, e para o setor de processos de 

RH área que trabalha diretamente com as PcDs. 

Foram abordados os seguintes temas: 

Conhecimento do que representa a lei de cotas, as empresas em que ela se aplica e os 

percentuais que são exigidos de acordo com o número de empregados, a estrutura da 

empresa para receber uma pessoa com deficiência, o investimento em treinamento, 

capacitação e modificação de sua estrutura, a disponibilidade dos gestores em contratar 

pessoas com deficiência, ao analisar o número de contratações, considerar ou não a 

empresa como inclusiva e a capacitação dos funcionários de T&D e R&S. 
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O público participante foi composto por 10 Analistas de RH, 5 auxiliares 

administrativos, 3 técnicos de RH, 2 estagiárias uma do curso de  administração, outra 

do curso de Psicologia e 2 assistentes de  administração de Pessoal. 

Deste público 59% possuem uma faixa etária de 20 a 30 anos e 41% acima dos 

30 anos, com relação à formação dos participantes 99% possuem o nível superior 

completo, e 1% possui o nível técnico. Quanto ao tempo de empresa, 27% têm até 1 ano 

de empresa, 41% possuem de 2 a 4 anos de empresa, 9% de 5 a 7 anos e  23% mais de 7 

anos de empresa. 

Ao serem questionados sobre o conhecimento do que representa a lei de cotas, 

as empresas em que ela se aplica e os percentuais que são exigidos de acordo com o 

número de empregados, 63 % dos respondentes diz ter pleno conhecimento sobre a lei, e 

37% não conhecem, nem nunca ouviram falar da mesma. 

No que diz respeito à preparação da empresa em termos de estrutura para 

receber um profissional com deficiência, 91% acredita que a empresa não está 

preparada para recebê-los e precisa sofrer grandes mudanças em sua estrutura, e apenas 

9% acha que a empresa encontra-se preparada. Com relação aos investimentos feitos 

pela empresa em treinamento, capacitação e modificação de sua estrutura para uma 

melhor integração e adaptação das pessoas com deficiência ao ambiente de trabalho, 

com índice de 91% os respondentes afirmam que a empresa fez investimentos que 

podem ser considerados insuficientes para capacitação e adaptação das PcDs. 

  Outro conteúdo abordado foi a disponibilidade dos gestores em contratar as 

PcDs, apenas 32% acreditam que os gestores estão disponíveis a contratá-los, e 68% 

dizem que eles não estão disponíveis, não por preconceito ou discriminação, mas por 

não ter condições de empregá-los em sua área devido as condições dos postos de 

trabalho.  

Foi analisada a percepção dos empregados em relação à empresa em relação ao 

número de contratações de PcDs, com o objetivo de classificá-la ou não em uma 

empresa considerada inclusiva, e 77% dos respondentes consideraram que  a empresa 

não é inclusiva devido ao baixo número de contratações, e 23% consideraram a empresa 

inclusiva. 

Os funcionários do setor de R&S foram questionados, sobre se sentirem 

preparados e capacitados para recrutar ou selecionar um profissional com deficiência, e 

75% dos respondentes consideram que estão devidamente preparados para realizar um 
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processo seletivo, pela experiência que tiveram anteriormente no programa Incluir, já os 

funcionários de T&D se sentem incapacitados para treinar ou desenvolver um 

profissional com deficiência, com um índice de 80% pelo fato de nunca terem realizado 

antes nenhum trabalho de treinamento ou desenvolvimento de profissionais com 

deficiência. 

 

5- CONCLUSÃO  

   

 

Através da análise realizada pelo presente estudo de caso apresentado, podemos 

observar que a inclusão de pessoas com deficiência nas empresas é realizada somente 

com o objetivo de cumprir a lei 8.213/91.  

Existem também inúmeras dificuldades que representam verdadeiras barreiras 

nesse processo como condições políticas, econômicas e ambientais (política, educação, 

formação e cultura). As dificuldades se apresentam desde o início do processo, no 

recrutamento devido à grande dificuldade de atrair pessoas, pois as mesmas não estão 

mapeadas pelas instituições mediadoras desse processo de inclusão, na seleção outro 

fator de dificuldade e identificar o tipo de deficiência que se enquadra nas condições dos 

postos de trabalho da empresa, de forma que não ofereça risco nem para o deficiente, 

nem para a empresa. Este trabalho que requer uma avaliação extremamente criteriosa, 

tanto da área de recrutamento e seleção em um primeiro momento, como posteriormente 

da medicina do trabalho. 

Podemos destacar ainda obstáculos que podem ser considerados significativos 

no processo de inclusão, como o benefício recebido pelas PcDs do INSS, causando 

assim desinteresse, e falta de motivação em se expor ao mercado de trabalho, outro 

obstáculo que vale a pena ressaltar é a questão da competitividade de mercado, devido a 

pouca oferta de PcDs, e o crescimento do processo de inclusão devido a instituição da 

lei de cotas, as PcDs trocam constantemente de emprego em busca de melhores salários 

e melhores planos de carreira. 

Foi possível verificar através do estudo que a empresa não possui nenhum tipo 

de programa diferenciado de treinamento e desenvolvimento das PcDs, as admissões 

foram feitas pela empresa, porém não aconteceu nenhum tipo de acompanhamento de 

pós-admissão, não se sabe dizer como está o desenvolvimento e evolução destes 

profissionais.  
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Conclui-se que a empresa precisa desenvolver uma avaliação de desempenho, 

com indicadores que possibilitem avaliar o rendimento das PcDs, a qualidade do 

trabalho oferecido, o seu crescimento e desenvolvimento profissional e sua satisfação no 

trabalho, pois após a  contratação o grande desafio posterior é treiná-las, desenvolvê-las 

e retê-las na empresa, fator que está diretamente ligado com a sua percepção de 

satisfação em relação à mesma. 

  Com relação aos investimentos, na estrutura da empresa pode-se verificar que a 

não se investiu em modificações, e a solução encontrada inicialmente pela empresa, foi 

contratar profissionais que possuíssem deficiências que fossem de fácil adaptação, não 

exigindo grandes modificações em suas áreas de produção, por isso as admissões 

realizadas foram em sua maioria no setor administrativo. 

O estudo demonstra que apesar das falhas encontradas em relação ao programa 

Incluir, as PcDs admitidas, pela empresa encontram-se com alto índice de  satisfação, 

em diversos fatores, com respeito a oportunidade de trabalho, ao clima organizacional, 

ao crescimento e desenvolvimento, a receptividade da equipe de trabalho e enfatizam 

que se sentem integradas como os demais membros da equipe. 

Apesar da falta de estrutura do programa Incluir pode-se observar que a 

empresa está disposta a investir e empenhar-se para a mudá-lo para que as contratações 

aconteçam de forma mais efetiva, através do curso de qualificação das PcDs em parceria 

com o Senai visando seu desenvolvimento antes de ingressarem na empresa, outro 

investimento têm acontecido nos canais de comunicação interno da empresa, publicando 

em jornais internos as vagas disponíveis para contratação de pessoas com deficiência, e 

vagas para os cursos de formação de PcDs. Assim como palestras de sensibilização 

conscientizando a  organização acerca da responsabilidade da empresa na contratação 

desta mão de obra. 

Externamente têm publicado matérias em jornais e revistas sobre o programa 

Incluir e a satisfação de empregados contratados através do programa.  

A empresa analisada apresenta um cenário com obstáculos tantos internos por 

parte da própria empresa, pela falta de planejamento e investimento no programa 

Incluir, como obstáculos externos devido à falta de apoio das instituições mediadoras do 

processo de Inclusão.  

Devido às dificuldades apresentadas neste presente trabalho, pode se concluir 

que a empresa encontra-se distante de alcançar seu objetivo de se tornar uma empresa 

inclusiva, realizando o pleno cumprimento da lei. 
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Há muitos desafios pela frente, e um caminho difícil a ser trilhado até que a 

inclusão social aconteça não de forma parcial como têm sido, mas de forma 

institucionalizada. 

 

 

 

5.1 Limitações do trabalho  

 

O presente trabalho teve como limitação à pesquisa bibliográfica realizada, pois 

constatou-se que o assunto pertence a um campo científico pouco explorado no nosso 

país,é necessário que posteriormente, novos trabalhos sejam  desenvolvidos 

relacionados a este tema, mostrando a evolução da inclusão social no Brasil. 

Outra limitação presente neste estudo de caso foi a falta de acesso a algumas 

informações que foram restritas por parte da empresa, quanto às técnicas de coletas de 

dados podem ser consideradas poucas em relação ao número de pessoas que 

participaram da pesquisa, nem todas se mostraram disponíveis a participar das 

entrevistas, e algumas se recusaram a responder os questionários.  

 

5.2 Proposições de novos estudos 

 

Como sugestão para novos estudos, propõe-se uma pesquisa com um nível 

maior de profundidade, com um número maior de informações, com mais técnicas de 

coletas de dados, além das utilizadas nesse estudo e que tenha como público alvo não só 

uma parcela, mas todos os deficientes contratados pela empresa, antes e depois da lei de 

cotas. É necessário uma avaliação que seja feita com todos os gestores das PcDs, 

podendo assim avaliar a percepção de cada um deles. 

Um novo estudo pode ter como finalidade a avaliação do desenvolvimento e 

crescimento profissional das PcDs, funcionando como um acompanhamento de pós-

admissão dos mesmos, com indicadores que mostrem quantos deles já foram 

promovidos a melhores cargos, seu nível de satisfação em relação a empresa para que a 

mesma possa rever algumas questões com o intuito de promover a retenção dos 

mesmos, se tornando assim uma empresa mais inclusiva de fato. 
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ANEXOS 

 

Anexo I-Formulário de Entrevista Medicina do Trabalho. 

  

“Desafios da atração, Seleção, Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas com Deficiência” 

 

ESTE É UM TRABALHO ACADÊMICO, GARANTINDO QUE TODAS AS INFORMAÇÕES 

SÃO ESTRITAMENTE CONFIDENCIAIS E QUE SERÃO ACESSADAS SOMENTE PELO 

PESQUISADOR. 

 

Entrevista Medicina do Trabalho  

 

1. A Medicina do Trabalho se considera capacitada para realizar exames admissionais nas PcDs´S?  

2. Qual é a responsabilidade da Medicina do Trabalho na identificação de pessoas com deficiência, 

que podem ser futuros funcionários da empresa, como é emitido o laudo? 

3. Após a identificação de uma deficiência no resultado de exame médico, o que é feito 

posteriormente? 

4. De acordo com o número de pessoas com deficiência na empresa, quais as deficiências mais 

contratadas, e mais indicadas para adaptação na empresa? 

5. Dentre as admissões realizadas, houve necessidades de adaptações nos postos de trabalho?  
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Anexo 2-Formulário de Entrevista Recrutamento e Seleção. 

 

 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA  

                                

Recrutamento e Seleção 

 

1-A equipe de Recrutamento e Seleção pode ser considerada preparada para realizar processos seletivos 

com PcDs? 

 

2-Existe dificuldade na atração e seleção de pessoas com deficiência?Se sim, quais as principais? 

 

3-Como é feito o mapeamento das vagas disponíveis para pessoas com deficiência?Quais são os critérios 

considerados?Há possibilidade de adaptação nos postos de trabalho? 

 

3- O processo seletivo para pessoas com deficiência é feito pela própria equipe de R&S, ou por uma 

empresa terceirizada? 

 

4-A empresa possui algum programa de seleção para pessoas com deficiência?Como é estruturado, e com 

que freqüência é realizado? 

 

5-A empresa possui algum tipo de parceria com empresas que auxiliem na atração das pessoas com 

deficiência?Se sim, como é realizado? 

 

6-As pessoas com deficiência são capacitadas antes da contratação?Existem convênios ou instituições que 

realizam esta capacitação? 

 

7-Em sua opinião qual é a responsabilidade da equipe de Recrutamento e Seleção para o cumprimento da 

Lei de Cotas na empresa?Qual seria o modelo ideal para que as contratações acontecessem de forma mais 

efetiva? 
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Anexo 3-Formulário de Entrevista Treinamento e Desenvolvimento. 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

                                 

Treinamento e Desenvolvimento 

 

1-A equipe de treinamento e desenvolvimento pode se considerar preparada para treinar, desenvolver e  

reter profissionais com deficiência na empresa? 

 

2-Após a admissão de uma pessoa com deficiência existe algum projeto de inclusão na área que irá 

recebê-lo? 

 

3-A empresa promove aos gestores algum tipo de palestra de sensibilização com a finalidade de 

esclarecê-los e conscientizá-los sobre o projeto de inclusão de pessoas com deficiência? 

 

4-Os empregados das áreas que trabalham diretamente com os profissionais com deficiência recebem 

algum tipo de treinamento, para a quebra de preconceitos e em relação a como tratar estes profissionais 

no dia-a-dia, e com o objetivo de integrá-los e adaptá-los, da melhor maneira possível? 
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Anexo 4-Formulário de Entrevista Supervisor de Recursos Humanos 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

                              

 

01)Sua equipe de trabalho foi  receptiva em relação as contratações de funcionários com deficiência? 

02)Houve necessidade de realizar  modificações para receber os funcionários com deficiência em sua 

área? 

03)As  dificuldades  apresentadas no processo de ambientação do funcionário com deficiência foram em 

geral superadas? 

04)O profissional com deficiência tem atendido as expectativas e exigências do seu cargo? 

05)A admissão de pessoas com deficiência melhorou o ambiente e o clima de trabalho em sua área? 
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Anexo 5-Questionário Profissionais de RH-Treinamento e Desenvolvimento 

 

FORMULÁRIO DE PESQUISA  

“Desafios da atração, Seleção, Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas 

com Deficiência” 

 

ESTE É UM TRABALHO ACADÊMICO, GARANTINDO QUE TODAS AS INFORMAÇÕES 

SÃO ESTRITAMENTE CONFIDENCIAIS E QUE SERÃO ACESSADAS SOMENTE PELO 

PESQUISADOR. 

Questionário Profissional de Recursos Humanos 

 

Dados Gerais  

Sexo: 

(  ) M   F (  

) 

Tempo de Empresa: 

_________ anos 

 Idade:  Cargo:  

Área: 

 

 

Escolaridade:  

(  ) Nível Médio   (  ) Superior (  ) Pós graduação  (  ) Outros especificar: 

____________________________ 

 

   

Em uma escala de 1 a 4, onde “1” representa “discordo totalmente ”  e 4 “concordo 

totalmente”, classifique  as afirmativas abaixo de acordo com a sua percepção/ opinião: 

 

AFIRMATIVA ESCALA DE 1 a 4  

1) Possuo conhecimento do que representa a lei de 

cotas, as empresas que ela se aplica e os percentuais 

que são exigidos de acordo com o número de 

empregados. 

1 2 3 

 

4 

2) A empresa em que eu trabalho está preparada 

estruturalmente para receber uma pessoa com 

deficiência. 

1 2 3 

4 

3) Enquanto profissional de RH me considero 

preparado para treinar ou desenvolver um 

profissional com deficiência. 

1 2 3 

 

4 

4) A empresa investiu em treinamento, capacitação e 

modificação de sua estrutura para uma melhor 

integração e adaptação das pessoas com deficiência 

1 2 3 

   

 

4 
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ao ambiente de trabalho. 

5) Os gestores da empresa estão disponíveis a contratar 

pessoas com deficiência. 
1 2 3 

4 

6) De acordo com o número de contratações a empresa 

em que eu trabalho pode ser considerada inclusiva. 
1 2 3 

4 

 

Quais as principais dificuldades de se contratar uma pessoa com deficiência? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________ 
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Anexo 6-Questionário Profissionais de RH-Recrutamento e Seleção 

 

FORMULÁRIO DE PESQUISA  

“Desafios da atração, Seleção, Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas 

com Deficiência” 

ESTE É UM TRABALHO ACADÊMICO, GARANTINDO QUE TODAS AS 

INFORMAÇÕES SÃO ESTRITAMENTE CONFIDENCIAIS E QUE SERÃO ACESSADAS 

SOMENTE PELO PESQUISADOR. 

Questionário Profissional de Recursos Humanos 

Dados Gerais  

Sexo: 

(  ) M  ( )F 

Tempo de Empresa: 

_________ anos 

 Idade:  Cargo:  

Área: 

 

 

Escolaridade:  

(  ) Nível Médio   (  ) Superior (  ) Pós graduação  (  ) Outros especificar: 

____________________________ 

 

   

Em uma escala de 1 a 4, onde “1” representa “discordo totalmente ”  e 4 “concordo 

totalmente”, classifique  as afirmativas abaixo de acordo com a sua percepção/ opinião: 

 

AFIRMATIVA ESCALA DE 1 a 4  

7) Possuo conhecimento do que representa a lei de 

cotas, as empresas que ela se aplica e os percentuais 

que são exigidos de acordo com o número de 

empregados. 

1 2 3 

 

4 

8) A empresa em que eu trabalho está preparada 

estruturalmente para receber uma pessoa com 

deficiência. 

1 2 3 

4 

9) Enquanto profissional de RH me considero 

preparado para recrutar ou selecionar um 

profissional com deficiência. 

1 2 3 

 

4 

10) A empresa investiu em treinamento, capacitação e 

modificação de sua estrutura para uma melhor 

integração e adaptação das pessoas com deficiência 

ao ambiente de trabalho. 

1 2 3 

   

 

4 

11) Os gestores da empresa estão disponíveis a contratar 

pessoas com deficiência. 
1 2 3 

4 

12) De acordo com o número de contratações a empresa 1 2 3 4 



55 

 

em que eu trabalho pode ser considerada inclusiva. 

 

Quais as principais dificuldades de se contratar uma pessoa com deficiência? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________ 
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Anexo 7-Questionário aplicado a colegas de trabalho dos PcDs. 

 

 

FORMULÁRIO DE PESQUISA  

“Desafios da atração, Seleção, Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas 

com Deficiência” 

ESTE É UM TRABALHO ACADÊMICO, GARANTINDO QUE TODAS AS 

INFORMAÇÕES SÃO ESTRITAMENTE CONFIDENCIAIS E QUE SERÃO ACESSADAS 

SOMENTE PELO PESQUISADOR. 

Questionário Profissional de Recursos Humanos 

Dados Gerais  

Sexo: 

(  ) M   F (  

) 

Tempo de Empresa: 

_________ anos 

 Idade:  Cargo:  

Área: 

 

 

Escolaridade:  

(  ) Nível Médio   (  ) Superior (  ) Pós graduação  (  ) Outros especificar: 

____________________________ 

 

   

Em uma escala de 1 a 4, onde “1” representa “discordo totalmente ”  e 4 “concordo 

totalmente”, classifique  as afirmativas abaixo de acordo com a sua percepção/ opinião: 

 

AFIRMATIVA ESCALA DE 1 a 4  

01)Possuo conhecimento do que representa a lei de cotas, 

as empresas que ela se aplica e os percentuais que são 

exigidos de acordo com o número de empregados. 

1 2 3 

 

4 

02)A empresa em que eu trabalho está preparada 

estruturalmente para receber uma pessoa com 

deficiência. 

1 2 3 

4 

03)Enquanto profissional de RH me considero preparado 

para trabalhar com um profissional com deficiência. 
1 2 3 

 

4 

04)A empresa investiu em treinamento, capacitação e 

modificação de sua estrutura para uma melhor 

integração e adaptação das pessoas com deficiência ao 

ambiente de trabalho. 

1 2 3 

   

 

4 

05)Os gestores da empresa estão disponíveis a contratar 

pessoas com deficiência. 
1 2 3 

4 

06)De acordo com o número de contratações a empresa 1 2 3 4 
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em que eu trabalho pode ser considerada inclusiva. 

 

Quais as principais dificuldades de se contratar uma pessoa com deficiência? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________ 
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Anexo 8-Questionário aplicado as pessoas com deficiência. 

 

Questionário PcDs– Avaliação Programa INCLUIR 

 

Dados Gerais 

Sexo: 

(  ) M   F (  

) 

Tempo de Experiência 

profissional: 

_________ anos 

 Idade:  Cargo: 

Escolaridade:  

(  ) Nível Médio   (  ) Superior ( ) Pós graduação  (  ) Outros especificar: 

____________________________ 

Especifique aqui seu tipo de deficiência: (   ) física   (  ) Auditiva  (  ) Mental  (   ) Motora (   )Visual  

Em uma escala de 1 a 5, onde “1” representa “discordo totalmente” e 4 “concordo totalmente” 

classifique  as afirmativas abaixo de acordo com a sua percepção/ opinião: 

AFIRMATIVA ESCALA DE RESPOSTAS 

01)No momento em que ingressei na empresa recebi todas as 

informações necessárias, para minha integração na mesma. 
1 2 3 4 

02)A equipe de trabalho foi extremamente receptiva. 1 2 3 4 

03)Minha adaptação ao ambiente de trabalho ocorreu sem 

dificuldades e de forma rápida. 
1 2 3 4 

04)Quanto ás tarefas passadas, recebi todas as informações 

necessárias, para desenvolvê-las. 
1 2 3 4 

05)Os gestores estiveram dispostos a nos ajudar, em relação ás 

dificuldades e desafios apresentados. 
1 2 3 4 

06)A integração com a equipe de trabalho ocorreu de forma 

satisfatória. 
1 2 3 4 

Espaço para comentários: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________ 
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