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RESUMO 

A questão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho é algo relativamente novo tanto para a 

sociedade, como também para as empresas. Neste artigo são mostradas e analisadas as dificuldades 

de uma empresa do ramo siderúrgico em contratar pessoas com deficiência (PcD’s) qualificadas, bem 

como dispostas a ocupar as vagas oferecidas e que possam acessar as dependências industriais de 

alto risco sem expô-las. O estudo é baseado na lei 8.213 que estabelece o cumprimento de Cotas, pois 

devido a esta legislação vigente, as empresas precisam contratá-las. Porém, observa-se que na 

maioria das vezes, o mercado não oferece profissionais qualificados aptos a executarem as atividades 

propostas e em idade ativa o suficiente, além de outros fatores que também geram dificuldades no 

processo de contratação. Diante disso, a empresa criou um programa de inclusão com base em 

sensibilização da organização e educação dos envolvidos para que possam ser quebradas as 

barreiras sociais, educacionais e estruturais presentes neste processo. O estudo de caso foi baseado 

em pesquisa documental, cujos dados foram fornecidos pelo departamento de Recrutamento e 

Seleção, em pesquisa bibliográfica através da dissertação de alguns autores e entrevista com 

profissionais diretamente relacionados a esse desafio. 

 

Palavras-chave: Pessoas com deficiência; Inclusão; Mercado de trabalho. 

 

ABSTRACT 

The issue of people with disabilities in the labor market is relatively new, not just in the society, but 

also for businesses. In this article, the difficulties are shown and analyzed in a steel company to hire 

qualified people with disabilities (DP's), willing to occupy the offered places that they can access in 

the factory that presents high occupational risk without exposing them. The study is based on the 

8.213 Law that stablishes the quotas compliance, obligating companies to hire those people. However, 

it is observed that in most of time, market does not offer qualified professionals able to perform the 

proposed activities in active age, beyond other factors that cause difficulties in the hiring process. 
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Therefore, the company has created an inclusion program based on organization of sensitization and 

education of those involved, helping them to break social, educational and structural barriers present 

in this process. This case study was based on documentary research, which data were provided by the 

Recruitment and Selection department and in literature, through the some authors thesis and 

professionals interviews directly related to this challenge. 

 

Keywords: People with disabilities; Inclusion; Job market. 

 

1. INTRODUÇÃO 

As Pessoas com Deficiência (PcD’s) representam uma parcela significativa da população 

brasileira (cerca de 23,9 % segundo Censo 2010, do IBGE). Um dos seus maiores desafios é a 

inclusão de maneira efetiva na sociedade, de modo a ter uma vida social ativa, e amplo acesso 

ao trabalho. 

 As organizações por sua vez, vêm procurando se adequar a essa nossa realidade, 

principalmente após a instituição da Lei de Cotas nº 8.213, de 1991, que impulsionou os 

estudos e pesquisas neste campo, além de reforçar nas empresas o conceito de inclusão e 

acessibilidade. A lei 8213, em seu artigo 93, descreve que “a empresa com 100 (cem) ou mais 

empregados está obrigada a preencher de 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários 

reabilitados ou pessoas com deficiência, habilitadas, na seguinte proporção: I- até 200 

empregados, 2%; II- de 201 a 500, 3%; III- de 501 a 1.000, 4%; IV- de 1.001 em diante, 5%.”. 

Há muito ainda que se pesquisar sobre o assunto. As pesquisas nesse sentido são escassas e 

muito recentes, chegando a poucas conclusões. Por isso, é muito difícil especificar de modo a 

identificar quais deficiências estão realmente sendo estudadas e aplicadas ao cumprimento das 

exigências feitas às organizações.  

No cenário atual, destacam-se os esforços para a inclusão dessas pessoas no mercado de 

trabalho, seja pelos grupos sociais envolvidos, ou por aqueles que cobram das organizações 

uma responsabilidade social atuante. A inserção dessas pessoas se depara com as dificuldades 

enraizadas em nossa sociedade, que pré-concebem o indivíduo como incapaz de realizar 

atividades cotidianas consideradas como normais, e estas pessoas ao partirem deste 

preconceito, acabam por desconhecer seu potencial e suas habilidades. 

Junior (2004, p.31) afirma que em relação á empresa ela deve se preocupar com a adequação 

do ambiente de trabalho, garantindo a perfeita acessibilidade, adaptando o local, as instalações 

e desenvolver um efetivo treinamento para que a pessoa com deficiência possa ser um 

empregado produtivo. 

As empresas ainda encontram dificuldades no processo de inclusão, pois existem fatores 

como a baixa escolaridade da população com deficiência Pastore, (2000) e  Shimono, (2008) 

devido às restrições que sofrem quanto ao acesso à educação Schwarz e Haber, (2009), e o 

auxílio governamental que recebem, o que dificulta ainda mais a atração das pessoas com 

deficiências para o processo de recrutamento e seleção. 

Este estudo tem como objetivo apresentar os problemas e desafios da contratação e inclusão 

de PcD’s encontrados por parte da empresa. 

As duas questões principais do artigo são: Porque as empresas de alto risco tem dificuldade de 

contratar PcD’s? E como estas empresas têm se adequado a lei de cotas? 
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O estudo foi desenvolvido através de pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e estudo de 

caso, visando identificar as barreiras que dificultam a contratação de pessoas com 

deficiências.  

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Deficiência 

No dicionário, a palavra “deficiência” é remetida ao conceito de “falta, falha, carência, 

imperfeição, defeito, insuficiência” (FERREIRA, 1999, p.614). 

Observa-se que a sociedade possui uma visão de homem padronizada e classifica as pessoas 

de acordo com essa visão. Elegemos um padrão de normalidade e nos esquecemos de que a 

sociedade se compõe de homens diversos, que ela se constitui na diversidade, assumindo de 

outro modo às diferenças (MATTOS, 2002, p.01). 

Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em 2010, 23,92% da 

população brasileira possuía algum tipo de deficiência. Para monitorar o cumprimento de leis 

e dar apoio a essa porcentagem significativa, desde 1999 foi criado pelo governo o CONADE 

(Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência).  

O CONADE aprovou o Decreto nº 3.298/99, art 3º, que define Deficiência como “toda perda 

ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere 

incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o 

ser humano”. Ainda neste Decreto são evidenciados os casos que se enquadram as Pessoas 

com Deficiência para efeito da lei:  

“I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais 

segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função 

física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 

monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 

hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, 

nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as 

deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho 

de funções; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004) 

II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 

decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 

1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004) 

III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor 

que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que 

significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 

correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual 

em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de 

quaisquer das condições anteriores; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 

2004) 

IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior 

à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a 

duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 

a) comunicação; 

b) cuidado pessoal; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm#art70
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm#art4ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm#art4iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm#art4iii
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c) habilidades sociais; 

d) utilização dos recursos da comunidade; (Redação dada pelo Decreto nº 

5.296, de 2004) 

e) saúde e segurança; 

f) habilidades acadêmicas; 

g) lazer; e 

h) trabalho; 

V - deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências” 

2.2. Pessoa com deficiência (pcd) 

A sociedade ainda encontra dificuldade em optar pela melhor maneira de se referir às pessoas 

com deficiência sem demonstrar preconceito. Já foram utilizados alguns termos para defini-

las, como Pessoa Portadora de Deficiência e Pessoa com Necessidades Especiais, mas 

entraram em desuso por não serem compatíveis com os significados. O termo Pessoa 

Portadora de Deficiência (PPD) foi modificado, pois a pessoa com deficiência não deixa de 

portá-la, e o verbo faz inferência a essa possibilidade. Já a sigla PNE, referente à Pessoa com 

Necessidades Especiais, deixou de ser usada pelo fato de “necessidades especiais” englobar 

situações que também abrangem idosos e crianças. Atualmente usa-se o termo Pessoa com 

Deficiência (PcD) (SASSAKI, 2003, p.1236). 

2.3. Reabilitação 

De acordo com o Decreto 3.048/99, artigo 136, é conceituada como “a assistência 

(re)educativa e de (re)adaptação profissional que visa proporcionar aos beneficiários 

incapacitados, parcial ou totalmente, para o trabalho os meios indicados para proporcionar 

o reingresso no mercado de trabalho e no contexto em que vivem”. É um serviço prestado 

pelo INSS, de caráter obrigatório e independente de carência.  

Segundo Brasil (1991), art. 93, a empresa com 100 ou mais funcionários está obrigada a 

preencher de dois a cinco por cento dos seus cargos com beneficiários reabilitados, ou pessoas 

portadoras de deficiência. 

Segundo o INSS, nem todos são elegíveis a reabilitação. Contam-se a idade, a escolaridade, a 

adaptação ao benefício por incapacidade, a proximidade de centros de reabilitação, a 

possibilidade de convênio com empresas e serviços técnicos etc. Se o segurado estiver em 

gozo do auxílio-doença (é o benefício no valor de 91% de seu salário, a quem tem direito o 

segurado que, após cumprir a carência de 12 meses, quando for o caso, ficar incapaz para o 

trabalho, mesmo que temporariamente, por doença por mais de 15 dias consecutivos), este 

será mantido por todo o período de reabilitação. 

Segundo JUNIOR, 2016, “é necessário pontuar alguns elementos que dão ensejo à 

reabilitação profissional estabelecido pela lei de benefícios previdenciários”, conforme 

descrição abaixo: 

 Segurado que esteja recebendo auxílio-doença; 

 Impossibilitado de obter uma recuperação para voltar a trabalhar na mesma 

atividade; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm#art70
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm#art70
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 Enquanto não houver a reabilitação do segurado o auxílio-doença não poderá 

ser cessado; 

 Segurado após passar pelo processo de reabilitação profissional deverá ser 

capacitado para exercer outra atividade que lhe garanta a subsistência. 

Segundo o art. 92 da lei 8213/91, concluído o processo de reabilitação, a Previdência Social 

irá emitir um certificado, indicando as atividades que poderão ser exercidas pelo beneficiário, 

nada impedindo que este exerça outra atividade a qual se capacitar. Se não for reabilitável, 

será aposentado por invalidez. 

2.4. Inclusão 

Intermediando o acesso das pessoas com deficiência ao mercado de trabalho, por ser raro 

encontrar quadros capacitados, várias organizações privadas e sem fins lucrativos têm atuado 

no processo de recrutamento e seleção e, às vezes, até mesmo no treinamento das pessoas com 

deficiência e na reposição desses funcionários por outros também com deficiência (GIL, 

2002; TEODÓSIO et al., 2004; SHIMONO, 2008). 

Dados do Censo 2010 apontavam que 23,6% da população ocupada, ou seja, 20,4 milhões do 

total de 86,4 milhões de brasileiros ocupados, isto é, que exercem algum tipo de atividade 

tinha ao menos alguma deficiência (visual, auditiva, motora, mental ou intelectual), segundo o 

IBGE. 

Desde 2010, segundo dados do Ministério de Trabalho e Emprego, houve aumento de 20% na 

participação das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. De acordo com os números 

do último Relatório Anual de Informações Sociais (Rais), em 2013, foram criadas 27,5 mil 

empregos para pessoas com deficiência.  

Com o resultado, chegou a 357,8 mil o número de vagas ocupadas, quando computadas 

empresas públicas de regime estatutário e as que contratam de forma espontânea. Os homens 

representam 64,84% dos empregados e as mulheres ocupam 35,16% das vagas. 

Existem várias Leis relacionadas à inclusão de PcD’s no mercado de trabalho. Neste contexto, 

aborda-se apenas a Lei nº 8.213 de 1991, que estabelece a reserva de vagas de emprego para 

pessoas com deficiência (habilitadas) ou para pessoas que sofreram acidentes de trabalho, 

beneficiárias da Previdência Social (reabilitados). A obrigação vale para empresas com cem 

ou mais funcionários e as cotas variam entre 2% e 5% dos postos de trabalho. O percentual a 

ser aplicado é sempre de acordo com o número total de empregados das empresas. 

- até 200 empregados, 2% 

- 201 a 500 empregados, 3% 

- 501 a 1000 empregados, 4% 

- de 1001 em diante, 5% 

Art.93 – prevê a proibição de qualquer ato discriminatório com relação a salário ou critério de 

admissão do emprego em virtude de portar deficiência. 

De acordo com a Portaria Interministerial 19 do Ministério da Previdência Social e da 

Fazenda, o valor para descumprimento da porcentagem equivalente ao número de 
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funcionários da empresa, estabelecida na lei 8.213 de 1991, será de até R$ 132.916,84por 

autuação. 

2.5. Acessibilidade 

O termo acessibilidade significa incluir a pessoa com deficiência na participação de atividades 

como o uso de produtos, serviços e informações.  

Conforme a Lei nº 10.098/00, artigo 2º:  

 

“Acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com 

segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das 

edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por 

pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida”. 

 

Embora o acesso do trabalhador seja considerado um dos principais direitos civis, as pessoas 

com deficiência ainda encontram barreiras ao ingressar no mercado de trabalho, tanto no 

âmbito social, como educacional, quanto estrutural. 

A inclusão de PcD’s pressupõe acessibilidade em diversos níveis: arquitetônica (eliminação 

de barreiras físicas), comunicacional (eliminação de barreiras de comunicação interpessoal), 

metodológica (eliminação de barreiras nos métodos de estudo, trabalho etc), instrumental 

(eliminação de barreiras nos instrumentos e ferramentas de trabalho), programática (referente 

a políticas públicas, normas e regulamentos) e de atitude (preconceitos, estigmas, 

discriminação) (SASSAKI, 2006). 

A dificuldade de acessibilidade e adequação dos ambientes de trabalho são justificativas 

comuns para a não inserção no mercado de trabalho dessas pessoas ou para a sua segregação 

em setores específicos da empresa Silva, (1993); Batista, (2004). Para Carvalho-Freitas, 

(2007), a pessoa com deficiência deve ser incluída na sociedade e no trabalho tendo por 

parâmetro suas potencialidades e que as organizações e a sociedade precisam se ajustar para 

garantir a plena participação dessas pessoas. 

A questão da forma como as pessoas vêem a si mesmas e suas dificuldades de inserção no 

mercado de trabalho indicam a ausência de estudos que verifiquem a percepção dessas 

pessoas sobre a qualidade de vida no trabalho, isto é, sobre suas condições de trabalho, seus 

direitos e suas possibilidades de crescimento (CARVALHO-FREITAS, M. N., 2007). 

Para que as empresas recebam um PCD em sua unidade, ela deve ter os requisitos mínimos 

para acesso, circulação e utilização destes citados na lei de acessibilidade: 

- Acesso natural ou por meio de rampas, que o caminho não esteja impedido com degraus, 

soleiras e demais obstáculos que dificultem a locomoção; 

- Porta de entrada com largura mínima de 90 cm; 

- Corredores e passagens com largura mínima de 120 cm; 

- Elevadores com largura mínima de 100 cm; 

- Sanitários apropriados ao uso de deficientes. 

 

2.6. Barreiras à inclusão 
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“A questão da inclusão é atual, polêmica, ampla e de suma importância para 

as organizações. O potencial dos deficientes está além do percebido pela 

sociedade, e a compreensão de sua capacidade de trabalho resultará no 

direito a seu ingresso no mercado, que deve atentar-se à questão. Na maioria 

das vezes, desperdiçam-se talentos em função de as pessoas não estarem 

preparadas para lidar com a diferença” (PASTORE, 2000). 

Existem diversas barreiras que implicam na inclusão das pessoas com deficiência no mercado 

de trabalho.  

Segundo a lei 10.098 de 19 de dezembro de 2000 art. 2º, as barreiras são qualquer entrave, 

obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, 

bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de 

movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à 

circulação com segurança, entre outros. 

2.6.1. Barreiras Sociais 

A sociedade costuma ter a maior culpabilidade em relação às barreiras sociais. Esta barreira 

vem através do preconceito em relação às pessoas com algum tipo de deficiência. 

As ferramentas da medicina e da psicologia não são suficientes para remover os problemas 

dessas deficiências, pois grande parte delas é criada pelo meio social. A sociedade que não 

provê os necessários ajustamentos acaba aprisionando os portadores de deficiência dentro do 

seu próprio corpo (Pastore, 2000). 

Muitas delas não conseguem se inserir dentro de uma empresa por não ser tratada com 

igualdade, ou por não existir função que não limitem seu trabalho. 

            2.6.2. Barreiras educacionais 

A educação é um direito constitucionalmente garantido a todo brasileiro e estrangeiro 

residentes no país, independentemente da raça, sexo, idade, condição física e/ou mental. 

Sendo proibida toda e qualquer espécie de discriminação e exclusão institucional-educacional 

(Bolonhoni Junior, 2004). 

As escolas, geralmente, não estão preparadas para recepcionar as pessoas portadoras de 

alguma deficiência, além de não se esforçarem para o desenvolvimento de atividades que 

possam estimular e ensinar estas pessoas. Por isso, muitos não frequentam escolas, o que se 

torna uma barreira para inclusão no mercado competitivo que buscam certas habilidades. 

Segundo Luiz Carlos Rodrigues (2007), observa-se pouca vontade política para criação de 

instituições ou até mesmo reestruturação de instituições que já existem, e através de uma 

parceria com as organizações, desenvolver projetos específicos que agreguem realmente valor 

para os indivíduos, e que os façam sentir úteis e não mais vistos como deficientes. 

             2.6.3. Barreiras estruturais 

As barreiras estruturais são observadas nas empresas fisicamente através da falta de 

construções adequadas para acessibilidade das pessoas com deficiência. 

O artigo 2º da lei 10.098 divide barreiras em quatro tipos: 
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a) arquitetônicas urbanísticas, que são as existentes nas vias públicas e nos 

espaços de uso público; 

b) arquitetônicas da edificação, existentes no interior dos edifícios públicos e 

privados; 

c) arquitetônicas nos transportes, existentes nos meios de transporte; e 

d) comunicação, que são aquelas que dificultam ou impossibilitam a 

expressão ou o recebimento de mensagens por intermédio dos meios ou 

sistemas de comunicação, sejam ou não de massa. 

Rampas, banheiros, passagens maiores, instalações de cancelas, entre outros equipamentos 

que poderiam facilitar a inclusão destas pessoas ao ambiente empresarial, geralmente são os 

grandes desafios das empresas. 

Segundo Pastore (2000), os empregados precisam ser educados e estimulados a fazer uma 

“acomodação razoável” para que o portador de deficiência possa exercer suas atividades no 

máximo de sua potencialidade. 

Segundo RODRIGUES (2007): A “acomodação” citada acima consiste na adaptação do posto 

de trabalho, que muitas vezes implica no redesenho de ferramentas, máquinas, do layout, 

aspectos ergonômicos, e dos equipamentos de trabalho e do ambiente com vista ao 

atendimento das necessidades de pessoas com deficiência. Isso poderá incluir também a 

flexibilidade nos horários, maneiras de realização do trabalho, etc. 

3. Metodologia 

Foi utilizada a pesquisa exploratória que segundo Gil (1999, 0.43), visa proporcionar uma 

visão geral de um determinado fato, do tipo aproximativo. Formula problemas mais preciosos 

ou cria hipóteses que possam ser pesquisadas por estudos posteriores. 

O artigo caracteriza-se por um estudo de caso, que para Yin (2005) permite ao investigador 

um aprofundamento em relação ao fenômeno estudado, revelando nuances difíceis de serem 

enxergadas “a olho nu”. Além de estabelecer uma visão sobre os acontecimentos da vida real. 

Foi utilizada a pesquisa bibliográfica que, segundo MORESI 2003, “é o estudo sistematizado 

desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, 

isto é, material acessível ao público em geral. Fornece instrumental analítico para qualquer 

outro tipo de pesquisa, mas também pode esgotar-se em si mesma”, que contribuiu para que 

verificássemos a visão dos autores referente a vários temas descritos no estudo. 

No caso deste estudo, mostrou-se uma visão ampliada sobre a real situação desta empresa em 

relação ao trabalhador com deficiência. 

Os dados utilizados para a construção do artigo foram retirados em sua maioria de uma 

pesquisa documental, que trilha os mesmos caminhos da pesquisa bibliográfica, porém 

recorrendo a fontes mais diversificadas. Esta pesquisa foi realizada com dados quantitativos, 

tendo como base para a análise as planilhas de controle da área de Recrutamento e Seleção da 

empresa pesquisada. 

A pesquisa foi de natureza quantitativa e através dos dados coletados, foi necessário inserir 

uma pesquisa qualitativa para dar mais conteúdo aos resultados e melhor entendimento dos 

números observados. As duas pesquisas unidas permitiram-se utilizar mais informações. 

Flick (2004) afirma que os métodos e os atores a serem envolvidos na pesquisa são essenciais 

para a determinação da questão da pesquisa. Com isso, foi utilizada a técnica da entrevista em 
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profundidade baseada em roteiro semiestruturado, caracterizada pela preparação preliminar do 

roteiro. 

Esta entrevista foi realizada no primeiro semestre de 2016, com uma Analista de 

Recrutamento e Seleção, responsável por um projeto de inclusão das pessoas com deficiência 

na empresa em questão. 

Para análise do material foi utilizada a técnica de análise de conteúdo, a qual permite a criação 

de categorias temáticas de análise de dados por meio da identificação de temas semelhantes. 

Com isso, permitiu-se entender melhor o porquê dos percentuais gerados nas tabelas 

consultadas. 

4. Resultados e Discussões 

A empresa observada no estudo é do ramo Siderúrgico e de alto grau de risco de acordo com a 

segurança do trabalho. Ela tem um quadro de funcionários extenso e está localizada no estado 

do Rio de Janeiro. 

A partir dos modelos descritos na seção anterior, foram analisados arquivos de controle de 

colaboradores e candidatos da empresa, referentes ao efetivo, inscrições, etapas dos processos 

seletivos e contratações de Pessoas com Deficiência, com atualização de informações até o 

primeiro semestre de 2016. 

O programa de inclusão acontece por três vertentes: turnover, reabilitados e curso de 

capacitação - com posterior admissão na empresa. 

Atualmente, do total de colaboradores enquadradas na Lei de Cotas, 12% são reabilitados, e a 

deficiência predominante é a física (43%). 
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Gráfico 1: Porcentagem de deficiências dos colaboradores efetivos na empresa 

 

O curso de capacitação teve grande progresso desde 2012 – quando foi implementado, e é a 

maior porta de entrada para o programa, por fornecer maior segurança aos candidatos e aos 

gestores.  

Para que os candidatos sejam aprovados para iniciar o curso de capacitação oferecido, devem 

passar pelo processo de inscrição, prova, entrevista com o Recrutamento e Seleção, exame 

médico e avaliação psicológica. Após o curso, que tem em média a duração de seis meses e 

uma bolsa auxílio, os candidatos aprovados no curso (notas e frequência são consideradas) 

passam por uma seleção com os gestores da empresa, para adequação do perfil com as vagas 

disponíveis. 

Em 2015, 30% dos candidatos que se inscreverem para o curso e o concluíram, foram 

admitidos na empresa. 
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Gráfico 2: Aproveitamento dos candidatos que se inscreveram no curso de capacitação em 2015 

 

De acordo com um analista da área de Recrutamento e Seleção da empresa em questão, a 

dificuldade da contratação e inclusão das pessoas com deficiência começa com as poucas 

inscrições para o curso de capacitação. 

“A divulgação é feita como nos demais programas, utilizando veículos de fácil acesso da 

comunidade (rádio, jornais, cartazes, redes sociais) e também fazemos contato com 

instituições da região que atendem esse público, para nos auxiliarem na divulgação, mas não 

temos um grande número de inscrições para que consigamos cumprir o TAC. Nota-se o 

receio da própria comunidade em se arriscar em um ambiente industrial de alto risco, 

inclusive tendo, a maioria deles, o benefício do auxílio doença. Outra observação é a falta de 

formação das PcD’s, que muitas vezes estudam em escolas específicas para determinada 

deficiência e não conseguem se desenvolver profissionalmente.” 

Para PASTORE (2000) e SHIMONO (2008), essa baixa escolaridade média da população 

com deficiência é ocasionada devido às restrições que sofrem quanto ao acesso à educação. 

O TAC (Termo de Ajuste da Conduta), citado anteriormente, é um instrumento que, perante 

promotores de justiça e procuradores da República, as partes se comprometem a cumprir 

determinadas condições. Neste caso, o principal objetivo foi promover o curso de formação e 

capacitação para pessoas com deficiência, a fim de qualificar a comunidade para assumir 

futuras posições na empresa, sendo pré-estabelecido um número mínimo fixo anual de 

pessoas no curso. Para comprovar que os termos do TAC estão sendo cumpridos, é necessário 
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apresentar um caderno de evidências para o Ministério do Trabalho, com fotos, listas de 

presença, listas de frequência, fichas, e-mails de desistência, cartazes de divulgação, entre 

outros. 

Após a inscrição, os candidatos passam por um processo seletivo com prova de 

conhecimentos básicos de língua portuguesa e matemática, entrevista, exame médico e 

avaliação psicológica. 

“O processo seletivo é fundamental para que sejam aprovados aqueles que realmente têm 

perfil para as vagas disponíveis e se identifiquem com a realidade da empresa, assim como 

todos os outros processos seletivos. Por ser uma indústria de alto risco, a capacidade de 

compreensão deve ser levada em consideração, para que não aconteçam acidentes durante o 

trajeto, que muitas vezes são longos, e durante o período de trabalho. Em alguns casos, 

sentimos a superproteção da família, que não permite que o candidato execute atividades 

operacionais, mas essas são as vagas em maior quantidade da empresa.” 

Além de conciliar as vagas disponíveis com o perfil dos poucos candidatos aprovados no 

curso, também é necessário que haja a sensibilização dos gestores, para que entendam a 

importância da inclusão, tanto pelo ponto de vista legal quanto pelo social. Para isso, a área de 

Recrutamento e Seleção elabora um material com vídeos, dinâmicas e informações relevantes 

sobre formas de tratamento para cada deficiência, leis e multas. 

“Os gestores alegam não terem vagas em seu quadro de efetivos, e quando possuem, muitas 

vezes não estão dispostos a alterar o fluxo de seus processos para que haja acessibilidade. É 

necessário que algumas adaptações sejam feitas, como transformar o sinal de alerta de 

sonoro para visual, por exemplo; ou isolar uma área de risco com cancelas. Algumas 

deficiências exigem maiores investimento com adaptações, sensibilização e preparo dos 

gestores e equipe, além de cursos específicos, como o curso de libras, no caso da deficiência 

auditiva. Precisamos deixar claro para os colaboradores que a inclusão das PcD’s a serem 

contratadas é responsabilidade de todos.” 

Dessa maneira, deve-se mostrar aos gestores e demais áreas sobre a necessidade de mudanças 

nos trajetos, atividades e postos de trabalho, pois a dificuldade de acessibilidade e adequação 

dos ambientes são justificativas comuns para a não inserção dessas pessoas, ou para a sua 

segregação em setores específicos da empresa (SILVA, 1993; BATISTA, 2004). Restringir a 

alocação de PcDs somente para determinadas áreas pode ser entendido como exclusão. 

O tempo de alinhamento com a segurança do trabalho, medicina, a área que receberá a PcD e 

os próprios candidatos, muitas vezes ultrapassa o tempo esperado, abrindo chances de perdê-

los para o mercado de trabalho. 

“Temos a consciência e a preocupação de colocar cada candidato em uma área que traga 

benefício para as duas partes, tanto a empresa ficar satisfeita com o trabalho executado, 

quanto a PcD se sentir bem e acolhida onde está. Do contrário, sabemos que não vale a 

pena, pois além de estarmos trabalhando com pessoas, estigmatizaríamos o perfil das PcD’s 

para os gestores da empresa, criando maior resistência em futuras contratações, e 

deixaríamos uma visão ruim para a comunidade que rodeia a pessoa com deficiência, pois o 

colaborador se queixaria do ambiente de trabalho. Porém, esse alinhamento leva um tempo 

maior, e em alguns casos, o candidato não pode ficar sem uma remuneração e vai para outra 

oportunidade no mercado de trabalho, que por buscar PcDs também para o cumprimento de 

cota, capta um profissional já capacitado pelo nosso curso realizado.” 

CARVALHO-FREITAS, 2007, diz que a pessoa com deficiência deve ser incluída na 

sociedade e no trabalho tendo por parâmetro suas potencialidades e que as organizações e a 
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sociedade precisam se ajustar para garantir a plena participação dessas pessoas. Dessa 

maneira, ao colocar os colaboradores em vagas que correspondem às suas expectativas e 

possibilidades, o desempenho e satisfação será evidente para ambas as partes. 

Para que a empresa esteja respaldada e faça contratações conscientes, as etapas do processo 

acabam por restringir muitos candidatos, dificultando o preenchimento da cota estabelecida. 

“Não temos muitas inscrições no programa, apesar do esforço e divulgação, e, além disso, 

desde a inscrição até a efetivação perdemos muitos candidatos. Notamos na entrevista a falta 

de identificação com os cargos, o receio do ambiente operacional, o interesse somente na 

bolsa oferecida durante o curso (por não impedir o recebimento do auxílio do governo). Na 

dinâmica de grupo e avaliação psicológica é possível evidenciar comportamentos incoerentes 

ao ambiente de trabalho, que provavelmente trarão frustrações para ambas as partes. No 

exame médico é verificado que muitos inscritos não se enquadram na Lei de Cotas, pela 

perda da audição não ter a porcentagem exigida, ou o encurtamento dos membros ser 

inferior ao que é aceito, por exemplo. Também temos casos de desistência durante o processo 

ou durante o curso, muitas vezes por novas propostas profissionais ou por dificuldades 

financeiras em permanecer apenas com o valor da bolsa oferecido.”  

No programa de capacitação de 2016, 6% dos inscritos foram excluídos pela medicina, 35% 

excluídos na dinâmica, 9% excluídos na avaliação psicológica, 3% não atingiram a nota 

desejada na prova, 25% desistiram do processo seletivo, 1% foi direcionado ao quadro de 

efetivos da empresa e 21% estão realizando o curso. 

 

Gráfico 3: Aproveitamento dos candidatos que se inscreveram no curso de capacitação em 2016 
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Diante desse cenário, apesar do esforço da empresa em questão, a porcentagem atual de 

pessoas com deficiência no quadro de efetivos é de 0,82%, bem abaixo dos 5% exigido. Em 

caso de conclusão e aprovação de todos os alunos atuais, e após um novo processo seletivo 

direcionando-os para as vagas em aberto, a porcentagem de efetivos com deficiência na 

empresa passará para 1,2%. 

 

Gráfico 4: Efetivo atual de Pessoas com Deficiência na empresa 

 

5. Considerações Finais 

Durante as pesquisas e entrevistas, verificou-se a presença de poucos e ainda escassos estudos 

empíricos de inclusão de pessoas com deficiência nas empresas. A nossa sociedade ainda tem 

muito que percorrer no sentido da inclusão, acessibilidade, quebra de preconceitos e 

paradigmas. Tudo o que se observa hoje, seja no âmbito da legislação e da cultura da 

sociedade, ainda é muito primitivo, mas suficiente para iniciar os debates e discussões sobre o 

assunto, e ainda, para que se trabalhe a questão da igualdade. 

Conforme tratado no estudo de caso, a Instituição da Lei de Cotas 8.213, de 1991, mudou 

completamente a ação das empresas nesse quesito. Existe hoje uma norma punitiva, que 

acarreta penalidades para as empresas que não cumprem o proposto. 

Entretanto, o trabalho trouxe elementos críticos para a reflexão acerca dos obstáculos e 

oportunidades para o desenvolvimento de um programa de inclusão por parte das empresas. 

1,12 % 
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Como resultado, constatou-se que a empresa realiza em algum grau todas as práticas descritas 

como importantes para um programa eficaz de inclusão de pessoas com deficiência. Dentre 

elas, mostram-se particularmente expressivas duas delas, relacionadas a recrutamento e 

sensibilização. 

É feito uma divulgação massiva em diferentes tipos de meios de comunicação dos programas 

de inclusão, todos eles de fácil acesso, mas conforme visto na entrevista com o analista 

responsável, o programa começa com poucas inscrições para o curso de capacitação, sendo 

talvez o fruto da falta de interesse da população, por já receber o auxílio-doença fornecido 

pelo governo e pela baixa escolaridade da maioria. Dessa forma, a empresa não é capaz de 

cumprir o TAC (Termo de Ajuste da Conduta). Não se pode deixar de mencionar que, visto o 

ambiente industrial que a empresa se encontra, muitas pessoas não se inscrevem pois tem 

medo de se arriscar. Passado esse processo, é o momento de sensibilizar gestores e equipe 

para que entendam a importância da inclusão, tanto pelo ponto de vista legal quanto pelo 

social. Para isso, a área de Recrutamento e Seleção elabora um material com vídeos, 

dinâmicas e informações relevantes sobre formas de tratamento para cada deficiência, leis e 

multas. Esse movimento é importante, pois aumenta a sensibilidade de cada gestor e à 

importância atribuída a cada deficiência. 

Dessa forma, observa-se que a empresa ainda tem muito a acrescentar nos estudos acerca da 

Inclusão e Acessibilidade, ainda falta uma percepção de que os recursos que por ventura 

fossem despendidos no caso de uma multa fossem revertidos em investimento, adaptação de 

infraestrutura e adequação da área de trabalho (comunicação, produtos, serviços) a fim de 

recepcionar e manter estes empregados em estado seguro, transformando-os em funcionários 

capacitados, capazes de maximizar os ganhos com o investimento despendido no programa de 

inclusão. 

Nota-se que há dificuldades em diversas etapas do processo. Encontram-se barreiras na 

divulgação assertiva do programa; na atração e retenção dos empregados, quando deparado 

com o possível auxílio do governo; na falta de capacitação da maioria; na dificuldade de 

comunicação; na resistência de alguns gestores e equipes; na vitimização e superproteção de 

alguns candidatos; na falta de recursos e iniciativas para promover a acessibilidade; e no 

enquadramento da deficiência na Lei de Cotas. 

Como desafio adicional, há a baixa escolaridade média da população com deficiência devido 

às restrições que sofrem quanto ao acesso à educação e o auxílio governamental que recebem, 

o que dificulta ainda mais o processo de recrutamento e seleção. Para o início desta inclusão, 

devem-se deixar de lado estes conceitos da sociedade e abrir-se ao novo e encarar os desafios 

que irão surgir como mudanças que vão desde adaptações da infraestrutura, até a cultura 

daquele ambiente organizacional, passando por uma linha de conscientização geral, pois 

muitos destes deficientes têm condições de trabalhar em ambientes adequados. 

Contudo, identificam-se limitações no desenvolver do artigo, como a dificuldade em 

encontrar referenciais teóricos sobre normas de segurança x inclusão e artigos atuais sobre o 

tema, dados recentes sobre população ativa x deficiência e número de pessoas na região que 

possuem deficiência.  

Para futuros estudos, sugeriu-se a análise de sucesso no cumprimento da Lei de Cotas em 

indústrias de alto risco e formas de acessibilidade em indústrias de alto risco. 
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