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RESUMO 

 

Quando as lideranças de uma organização orientam seus processos buscando 
agregar valor não só econômico ao seu modelo de negócio, mas agem em 
conformidade ambiental, social e na inclusão de forma compartilhada com seus 
públicos diversos, tais ações sugerem que essa organização está a caminho da boa 
governança. Assim, a empresa pode, em tese, gerar impactos positivos à sociedade, 
em especial para as pessoas com deficiência (PcDs), foco desta pesquisa. O recorte 
de pesquisa recai sobre uma organização educacional da área da saúde de grande 
porte, cujo número de funcionários se enquadra nos percentuais que exigem a 
contratação de pessoas com deficiência previstos na Lei de Cotas. Quanto ao objetivo, 
este trabalho identifica, à luz da boa governança e da Lei n° 8.213/91 (Lei de Cotas), 
como a organização objeto de estudo atua na inclusão de pessoas com deficiência 
em seu corpo de colaboradores. Especificamente, buscou-se: descrever o sistema de 
governança da organização, seus valores e o processo de inclusão de pessoas com 
deficiência; identificar junto às lideranças, gestores de recursos humanos e pessoas 
com deficiência e seus padrinhos o conhecimento e o envolvimento no processo de 
inclusão. Metodologicamente, este trabalho constitui-se de estudo de caso, de 
natureza qualitativa e procedimento descritivo. Constituída por etapas, a pesquisa, em 
um primeiro momento, contou com uma revisão bibliográfica e documental com base 
nos pressupostos teóricos que permeiam o tema proposto; em um segundo momento, 
houve uma pesquisa exploratória em quatro empresas para definir o recorte de 
pesquisa; e, na última etapa, foram realizadas uma pesquisa de campo para a coleta 
de dados documentais da empresa escolhida e entrevistas com lideranças e 
colaboradores PcDs que atuam na organização. Os resultados desse trabalho 
desvelam olhares, dentro do recorte de pesquisa, acerca do ingresso, da vivência e 
da permanência laboral das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. 
Também é apresentado o sistema de governança da organização objeto de estudo, 
seus valores e o processo de inclusão de pessoas com deficiência, identificando 
percepções das lideranças, gestores de recursos humanos e colaboradores PcDs 
sobre o processo de inclusão na organização, com um olhar especial para a condição 
de gênero. Este trabalho se alinha aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 
especialmente ao objetivo 8: “Promover o crescimento econômico sustentado, 
inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos”. 
 
Palavras-chave: Governança; Pessoas com Deficiência; Mercado de Trabalho; Lei 
de Cotas; Inclusão. 
  



 
 

ABSTRACT  

 

When the leaders of an organization guide its processes seeking to add not only 
economic value to its business model, but act on environmental, social and inclusion 
in a shared way with its diverse publics, such actions suggest that this organization is 
on track for good governance. Thus, the company can, in theory, generate positive 
impacts on society, especially for people with disabilities (PwD), focus of this research. 
The research clipping is on a large educational and health organization, whose number 
of employees fits the percentages that require the hiring of people with disabilities 
provided for in the Quota Law. Regarding the objective this work identifies, in the light 
of good governance and Law n° 8.213 / 91 (Quota Law), how the organization 
investigated acts in the inclusion of people with disabilities in its body of employees. 
Specifically sought to: describe the governance system of the investigated 
organization, its values and the process of inclusion of people with disabilities; identify 
with leaders, human resources managers, people with disabilities the knowledge and 
involvement in the inclusion process. Methodologically, it is a case study of a qualitative 
nature and descriptive procedure. Consisting of stages, the research initially had a 
bibliographic and documentary review based on the theoretical assumptions that 
permeate the proposed theme; secondly, an exploratory survey with four companies 
to define the research outline and the last step, a field research, for the collection of 
documentary data of the chosen company and interviews with leaders and 
collaborators PwDs who work in the organization. As for the results, they reveal 
glances, within the clipping of research, about the entry, experience and permanence 
of people with disabilities in the labor market. It also presents the governance system 
of the investigated organization, its values and the process of inclusion of people with 
disabilities, identifying perceptions of leaders, human resources managers and PwD 
collaborators about the process of inclusion in the organization, with a special look at 
the condition of gender. This work is in line with the Sustainable Development Goals, 
especially goal 8: “To promote sustainable, inclusive and sustainable economic 
growth, full and productive employment and decent work for all”. 
 
Keywords: Governance; People with Disabilities; Labor Market; Quota Law; Inclusion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, a proteção legal para a inserção no mercado de trabalho das pessoas 

com deficiência (PcDs) chegou com o sancionamento da Lei Federal n° 8.213/1991, 

nomeada Lei de Cotas. Em seu artigo 93, a referida lei assegura a existência de uma 

política de ação afirmativa que garante um percentual de cotas de vagas para a 

contratação de profissionais reabilitados ou com deficiência. Esse percentual trouxe a 

obrigatoriedade para vários portes de organizações, entre elas: organizações com 

cem ou mais empregados nas proporções entre 2% e 5% de seus cargos preenchidos 

com beneficiários reabilitados ou PcDs. As que possuem um quadro entre 100 e 200 

funcionários devem reservar, obrigatoriamente, 2% de suas vagas para PcDs; as 

organizações com 201 a 500 funcionários, 3%; entre 501 a mil funcionários, 4%; e 

organizações com mais de mil funcionários devem reservar 5% das suas vagas de 

trabalho para PcDs. 

Esse direito ao trabalho, e consequentemente à busca pela inclusão das PcDs, 

não está garantido somente na Lei de Cotas. Está presente em tratados, princípios e 

normas internacionais de órgãos como a Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

e a Organização das Nações Unidas (ONU). Nesse sentido, destacam-se os seguintes 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS):  

• O objetivo 5, que trata de metas para “alcançar a igualdade de gênero e empoderar 

todas as mulheres e meninas” (ONU BRASIL, 2015a), o que inclui aqui as PcDs do 

gênero feminino. 

• O objetivo 8, que visa “promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e 

sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos” (ONU 

BRASIL, 2015b);  

• O objetivo 10, meta 10.2, que trata de “empoderar e promover a inclusão social, 

econômica e política de todos, independentemente da idade, gênero, deficiência, 

raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra” (ONU BRASIL, 2015c);  

• O objetivo 11, meta 11.7, que busca “proporcionar o acesso universal a espaços 

públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres 

e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência” (ONU BRASIL, 2015d);  

Merecem menção outras normas, devido a seu papel de inclusão, que são a 

Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência nº 13.146/2015 (Estatuto da 

Pessoa com Deficiência), em que a PcD “passa a ser, em regra, plenamente capaz 
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de atuar no mercado de trabalho” (BODART; ROMANO; CHAGAS, 2016, p. 198) e o 

artigo 27 da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

e seu Protocolo Facultativo ratificado no Brasil em 2008, com status de emenda à 

Constituição Federal pelo Decreto Legislativo nº 186/2008. 

 O referido estatuto, embasando-se nessa convenção internacional, 

resguardou direitos a essa parcela da população de forma a lhes “assegurar e a 

promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades 

fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania” 

(LEITE; RIBEIRO; FILHO, 2016, p. 35). Nesse sentido, em momento oportuno, no 

capítulo sobre a inclusão de deficientes, merecerão destaque os artigos 34, §3º, e 35 

do capítulo IV desse estatuto. 

De acordo com o Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2010), foram 45,6 milhões de pessoas que se declararam ter pelo 

menos um tipo de deficiência, o que representava 23,9% da população brasileira em 

2010. Desse total, a Rede Empresarial de Inclusão Social (REIS, 2018) também 

aponta que 31 milhões se encontram em idade produtiva, mas apenas 418 mil 

profissionais com deficiência estão empregados. Isso significa menos de 1% dos 

empregos formais existentes no país ocupados por PcDs. 

De acordo com dados de 2017 da Relação Anual de Informações Sociais 

(RAIS) do Ministério do Trabalho e das informações trazidas pela Secretaria de 

Trabalho (CORREIA, 2018), o aumento de vagas formais preenchidas por 

trabalhadores PcDs chegou ao percentual de 5,5% em relação ao ano de 2016, o que 

representa um total de 22,8 mil novos postos de trabalho preenchidos por 

trabalhadores com deficiência. Esse aumento se estendeu a vários tipos de 

deficiência, entre elas física, auditiva, visual, intelectual, múltipla e reabilitados. O 

maior índice de aumento foi registrado para pessoas com deficiência visual, com 

crescimento de 16,3% em relação a 2016 (ou seja, mais 8,7 mil novas vagas). Os 

trabalhadores com deficiência intelectual/mental tiveram 2,5 mil empregos (um 

acréscimo de 7,3%). No que se refere às PcDs múltipla, o aumento foi de 5,1%, ou 

seja, de mais 370 postos. Para as PcDs física, o número de vagas preenchidas subiu 

4,1% (um incremento de outras 8,3 mil) e, para as PcDs auditiva, o crescimento foi de 

3,5% (o que significa 2,8 mil novas vagas). 

Carvalho-Freitas et al. (2010, p. 265) destacam que a necessidade de gerir o 

trabalho desses colaboradores, com suas diferenças e os vários tipos de deficiência, 
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merece atenção, pois eles demandam adequações nas condições de trabalho. De 

acordo com os autores, essa questão é demonstrada pela “falta de preparo social, 

assim como inúmeras barreiras funcionais e arquitetônicas”.  

No que se refere às unidades federativas do Brasil, São Paulo é a que mais 

inclui PcDs no mercado de trabalho. Aldano (2018) esclarece que, pela regra 

estabelecida na Lei de Cotas, esse estado deveria empregar pessoas com deficiência. 

Porém, oferece ocupação a apenas 33,5% do necessário para cumprir a Lei de Cotas, 

ou seja, pouco mais de 120 mil postos de trabalho, um número ainda baixo. No 

entanto, ainda se trata de um dos maiores índices de empregabilidade do país, que 

em 2018 gerou 133.481 postos de trabalho para PcDs. Minas Gerais chegou a 45.225 

contratações, Rio de Janeiro a 36.906, Rio Grande do Sul a 32.719 e o estado do 

Paraná a 30.222 (BONTEMPO, 2019). Apesar de os dados apontarem para o 

crescimento dos percentuais de acolhimento das PcDs no mercado de trabalho, estes 

não demonstram se isso se dá de forma inclusiva.  

De acordo com Serrano e Brunstein (2011, p. 362), “incluir implica aprender a 

lidar com a heterogeneidade e na desmistificação das ideias errôneas sobre a 

deficiência, isto é dar-lhe um novo significado”. Para os autores, inclusão vai mais 

além, permite o desenvolvimento de competências, sendo um “fenômeno socialmente 

construído” (SERRANO; BRUNSTEIN, 2011, p. 362). Nesse sentido, eles salientam 

que “[...] a gestão inclusiva requer [...] mudanças culturais, e o gestor [...] precisa 

desenvolver não apenas a consciência, mas, também, competências para responder 

a desafios e oportunidades impostos pela diversidade” (SERRANO; BRUNSTEIN, 

2011, p. 363).  

 Focar em competências para a diversidade não significa estabelecer uma lista 

prescritiva de competências, nem mesmo se criar categorias de competência. Isso se 

dá buscando-se identificar “quais conhecimentos e habilidades são mobilizados pelos 

gestores para tratar das questões relacionadas às diferenças presentes no contexto 

no qual atuam”, de acordo com Serrano e Brunstein (2011, p. 364). 

Nesse sentido, torna-se válido dar foco à 6ª edição da série de pesquisas Perfil 

Social, Racial e de Gênero das 500 Maiores Empresas do Brasil e suas Ações 

Afirmativas, do Instituto Ethos e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 

com vários parceiros, cujos dados foram obtidos pela Overview Pesquisa. Trata-se de 

um levantamento que teve por objetivo “retratar o público interno das grandes 

corporações e mostrar os eventuais desequilíbrios em sua composição no que se 
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refere a sexo, cor ou raça, faixa etária, escolaridade e presença de pessoas com 

deficiência” (INSTITUTO ETHOS; BID, 2016, p. 3). 

De acordo com esse instituto, o cenário atual da composição de funcionários e 

dirigentes em todos os níveis hierárquicos, que começou a ser observado na segunda 

edição 12 anos atrás, não é diferente em termos de grandes desigualdades. Todavia, 

alguns bons resultados merecem foco, como o aumento da participação de mulheres 

em níveis gerenciais, o que aponta significativo avanço na igualdade de gênero. 

Entretanto, quando se trata de políticas ou ações afirmativas desenvolvidas pelas 

organizações, “o estudo aponta para a necessidade de maior dinamismo das práticas 

empresariais de responsabilidade social que se inscrevem na agenda do respeito aos 

direitos humanos” (INSTITUTO ETHOS; BID, 2016, p. 3). 

Nesse sentido, a pesquisa apontou que “o grupo de empresas analisado tem 

2% de pessoas com deficiência trabalhando em seus quadros funcionais. Os homens 

são maioria nesse contingente, com proporção de 59,9% [...] frente às mulheres, com 

sua participação de 40,1%” (INSTITUTO ETHOS; BID, 2016, p. 28). Tais resultados 

sugerem um percentual desfavorável da presença da mulher com deficiência no 

mercado de trabalho. 

Mello e Nuernberg (2012), entendendo que a deficiência é tão importante para 

as Ciências Humanas e Sociais quanto para os Estudos Feministas e de Gênero, 

reportam-se à deficiência como um fenômeno/experiência transversal a cada cultura, 

assim como se faz com gênero, raça/etnia, classe, dentre outras categorias. De 

acordo com os autores, “no Brasil os campos do feminismo e do gênero ainda estão 

engatinhando em relação ao recorte de deficiência em seus movimentos e estudos 

acadêmicos” (MELLO; NUERNBERG, 2012, p. 647). No caso das mulheres, é 

recorrente na literatura feminista o argumento que evidencia a “dupla desvantagem 

com que vivem as mulheres com deficiência em relação a participação social, direitos 

sexuais e reprodutivos, educação, trabalho e renda” (MELLO; NUERNBERG, 2012, p. 

641). Nesse sentido, o Instituto Ethos e o BID (2016, p. 28) reforçam essa importante 

abordagem, destacando a existência de “resultados que sugerem haver uma dupla 

discriminação da mulher com deficiência, de gênero e condição de deficiência”. 

Nos indicadores da pesquisa do Instituto Ethos e BID (2016), é evidenciada a 

vantagem que as mulheres têm entre os estagiários, porém o afunilamento se dá a 

partir da função de aprendizes e se torna ainda mais significativo nos níveis 

hierárquicos mais elevados, trazendo desvantagem nas funções de trainees (43,9%), 
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quadro funcional (40,9%), supervisão (26,4%) e gerência (25,0%). Se considerado o 

conjunto de funcionários do grupo de organizações que trouxeram “as principais 

características de seu quadro de pessoal, a mulher com deficiência ocupa 0,8% dos 

postos de trabalho; os homens com deficiência, 1,2%” (INSTITUTO ETHOS; BID, 

2016, p. 28). Outros indicadores de atenção apontados pelo mesmo instituto estão no 

quadro executivo, em que o grupo masculino detém a marca de 100%, e no conselho 

administrativo, em que não há mulheres nem homens com deficiência, focando “um 

dos principais agentes do processo inclusivo na organização: o gestor” (SERRANO; 

BRUNSTEIN, 2011, p. 361). O Instituto Ethos e o BID (2016) alertam que, quanto mais 

elevado é o nível hierárquico, maior é a exclusão do gênero feminino com deficiência. 

No que se refere às boas práticas e às políticas afirmativas desenvolvidas pelas 

corporações, observa-se a necessidade de maior dinamismo das ações empresariais 

de responsabilidade social corporativa (RSC) relacionadas ao respeito aos direitos 

humanos, tema este que, apesar de abordar e amparar questões de direito inerentes 

a outras populações vulneráveis, também vai ao encontro da defesa da agenda das 

PcDs. 

Sendo assim, boas práticas de governança acompanhadas de valores devem 

se alinhar a todo o universo organizacional, vinculadas a uma cultura que fomente 

espaços para a minimização de resistências, para o desenvolvimento mútuo e para a 

adoção de novos processos ou comportamentos mais humanos. Essa condição pode 

permitir que o dia a dia na organização, mesmo com a presença de colaboradores 

“com suas diferenças”, seja uma riqueza de aprendizados e experiências.  

Tendo-se observado o contexto em que se apresenta a inclusão de PcDs no 

mercado de trabalho, esta pesquisa teve como eixo norteador a problematização a 

seguir. 

 

1.1 Problema de Pesquisa 

 

O que se faz necessário para que a governança “guarde relação” com as boas 

práticas de inclusão de pessoas com deficiência diante da Lei de Cotas (Lei nº 

8.213/1991)? Quais os motivos para a dificuldade de se encontrar pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho?  

Para responder a esse problema de pesquisa, foram organizados os objetivos 

a seguir. 
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1.2 Objetivos da Pesquisa 

 

1.2.1 Geral 

 Identificar, à luz da boa governança e da Lei nº 8.213/1991 (Lei de Cotas), 

como a organização objeto de estudo atua na inclusão de pessoas com deficiência 

em seu corpo de colaboradores. 

 

1.2.2 Específicos 

• Descrever o sistema de governança da organização objeto de estudo, 

seus valores e o processo de inclusão de pessoas com deficiências; 

• Identificar junto às lideranças, gestores de recursos humanos e pessoas 

com deficiência e seus padrinhos na organização em questão o conhecimento e o 

envolvimento no processo de inclusão; 

• Realizar divulgação científica dos resultados da pesquisa na forma de 

um artigo científico a ser publicado em revista qualificada pela CAPES, e participar 

de um evento científico para comunicar os dados da pesquisa. 

 

1.3 Justificativa Teórica e Prática 

 

Há dois cenários que se apresentam no cumprimento das ações afirmativas 

impulsionados pela Lei de Cotas (Lei nº 8.213/1991). O primeiro deles traz boas 

práticas e políticas de uma governança estruturada e guiada pelo nível de maturidade 

de suas lideranças; o segundo apresenta “resistência” dessas lideranças em se 

comprometer com a inclusão das PcDs, fazendo com que esta nunca acontece. 

No primeiro caso, compartilham-se dos ideais de uma sociedade mais inclusiva 

e responsável socialmente, na qual o papel propulsor e pedagógico da boa 

governança pode fomentar um ambiente de trabalho aberto às mudanças, seguro, 

transparente, equilibrado, acolhedor e de respeito com seus colaboradores 

(stakeholders) diversos por meio da inclusão social no trabalho. No segundo, a 

“resistência” organizacional em mudar ou oportunizar mecanismos para o acolhimento 

inclusivo e responsável às PcDs abandona direitos e valores como: condições dignas 

e igualitárias de trabalho, além da presença de relações de trabalho mais humanas. 



19 
 

A conformidade legal no que se refere à Lei de Cotas existe, é obrigatória e é 

requisito fundamental para que a inclusão se dê no ambiente laboral, porém a “forma” 

como esse acolhimento se dá, seja pela alta liderança, seja por gestores e 

colaboradores, é norteadora do bom desempenho e da permanência desses 

colaboradores na organização. 

Assim, este trabalho se justifica pela necessidade de compreender o que o 

ambiente laboral vem oferecendo a esses trabalhadores “nas suas diferenças” para 

lhes possibilitar a realização de sua função de forma digna e igualitária; bem como se 

essas práticas trazem sentido ao trabalho e ao desenvolvimento de suas 

competências. Por outro lado, entender a governança e os processos de 

transformação organizacional – sejam pela implantação de novas políticas e/ou 

princípios de governança, sejam para se ajustar à conformidade legal (no caso da Lei 

de Cotas) ou ainda para organizar ou reorganizar o trabalho, a fim de minimizar as 

resistências e estimular o comprometimento das partes interessadas – é uma maneira 

de inspirar novas práticas de inclusão. 

No âmbito acadêmico, este trabalho pode trazer subsídios para motivar e 

despertar novas pesquisas, dados e conteúdos científicos para a melhoria dos 

processos de gestão e de práticas de inclusão para as PcDs, focados na boa 

governança. 

Ao universo empresarial, este trabalho traz importantes contribuições por 

desvelar, no efetivo cumprimento da Lei de Cotas, possibilidades de reflexão e 

processos de melhorias para boas práticas de governança, de atitudes e de gestão, 

de maneira alinhada à responsabilidade social corporativa e à sustentabilidade de 

seus mecanismos de inclusão de colaboradores diferentes no ambiente laboral. 

No contexto da sociedade, esta dissertação possibilita conhecer o universo das 

PcDs no mercado de trabalho, ao observar suas necessidades, expectativas e 

desafios no enfrentamento da busca pelo trabalho justo, igualitário e acessível, nos 

atuais moldes de crenças e gestão organizacionais.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Governança e Governança Corporativa  

 

De acordo com Murta e Grandinetti (2013), a governança é de expressiva 

importância no mundo empresarial, visto que seus mecanismos vêm alterando a 

estrutura das organizações, ao propor não somente uma nova forma de se organizar, 

mas uma diretriz ética aos seus gestores. 

Silveira (2015, p. 3) ressalta que essa nova forma de conduzir e estruturar o 

ambiente empresarial visa criar, nas organizações, iniciativas próprias no 

cumprimento das regras, a fim de que as pessoas tomem decisões de interesse 

comum e em longo prazo e de que suas práticas estejam embasadas “em princípios 

sólidos”. 

Dessa forma, de acordo com Murta e Grandinetti (2013, p. 13-14), a ideia de 

“governança” não pode ser confundida com o conceito de “governo”: aquela é muito 

mais ampla do que este, pois abrange mecanismos não governamentais e informais 

para estruturar a conduta das organizações no mercado (valores morais) rumo à 

almejada função social à que foram instituídas. Portanto, governança se refere aos 

meios e processos utilizados para “produzir resultados eficazes nas organizações” 

(GONÇALVES, 2005, p. 6), “a partir de princípios éticos aplicados na condução dos 

negócios” (ROSSETTI; ANDRADE, 2014, p. 26). 

Nesse sentido, Rossetti e Andrade (2014) também ressaltam que uma das mais 

importantes dimensões da governança corporativa são os valores; são um dos pilares 

que lhe dão sustentação, pois regem as organizações em suas relações internas e 

externas, alinhando concepções, mecanismos e processos no que se refere às 

práticas da alta gestão. Mesmo que implícitos ou explicitamente presentes nos 

conceitos de governança corporativa, esses valores universais estão nos códigos de 

boas práticas e são editados em todo o mundo. Agrupam ainda as principais normas 

da Lei Sarbanes-Oxley (quarto marco histórico da governança corporativa), “que 

promoveu ampla regulação da vida corporativa, fundamentada nas boas práticas de 

governança” (ROSSETTI; ANDRADE, 2014, p. 179). De acordo com os autores, essa 

Lei dá foco a quatro valores: (i) a conformidade legal (compliance), (ii) prestação 

responsável de contas (accountability), (iii) mais transparência (disclosure) e (iv) 

senso de justiça (fairness), cujos mecanismos estabelecem critérios que a alta gestão 
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das organizações deve seguir. Entre esses mecanismos, está a adoção de um código 

de ética, elemento de importância no novo cenário da governança corporativa, pois 

“[...] deixam de ser peças pro form. Incorporando os valores da boa governança” e 

sendo instrumentos de compromissos efetivos, bem como de respostas às exigências 

da lei (ROSSETTI; ANDRADE, 2014, p. 181). 

Assim, referenciar tais mecanismos pelo Código das Melhores Práticas de 

Governança Corporativa, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 

2015), é uma forma de trazer maior clareza e aprendizado para o foco desta pesquisa, 

cujos propósitos permeiam a boa governança, expressa nas boas práticas trazidas 

em tal documento. Entre elas, estão: 

• Transparência (disclosure) – Consiste “no desejo de disponibilizar para as partes 

interessadas as informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas 

impostas por disposições de leis ou regulamentos. Não deve restringir-se ao 

desempenho econômico-financeiro, contemplando também os demais fatores 

(inclusive intangíveis) que norteiam a ação gerencial e que conduzem à 

preservação e à otimização do valor da organização”; 

• Equidade (fairness) – Caracteriza-se “pelo tratamento justo e isonômico de todos 

os sócios e demais partes interessadas (stakeholders), levando em consideração 

seus direitos, deveres, necessidades, interesses e expectativas” ; 

• Responsabilidade corporativa (compliance) – Consiste no fato de que “os agentes 

de governança devem zelar pela viabilidade econômico-financeira das 

organizações, reduzir as externalidades1 negativas de seus negócios e suas 

operações e aumentar as positivas, levando em consideração, no seu modelo de 

negócios, os diversos capitais (financeiro, manufaturado, intelectual, humano, 

social, ambiental, reputacional etc.) no curto, médio e longo prazos”. 

• Prestação de contas (accountability) – Caracteriza-se pelo fato de que os agentes 

de governança2 “devem prestar contas de sua atuação de modo claro, conciso, 

compreensível e tempestivo, assumindo integralmente as consequências de seus 

 
1 Efeitos de uma transação que incidem sobre terceiros que não consentiram ou dela não participaram não 
completamente refletidos nos preços. Podem ser positivos e negativos (IBGC, 2015, p. 21). Externalidades são os 
efeitos sociais, econômicos e ambientais indiretamente causados pela venda de um produto ou serviço. A obra de 
Willian Kapp The Social Costs of Private Enterprise (1950) pode ser considerada como a primeira etapa significativa 
da reflexão das múltiplas fontes dos custos sociais, induzidas pelo funcionamento da economia capitalista e a ação 
empresarial, ou seja, da necessidade de as empresas internalizarem as externalidades sociais e ambientais da 
produção. 
2 Agentes de governança são “[...] indivíduos e órgãos envolvidos no sistema de governança, tais como: sócios, 
administradores, conselheiros fiscais, auditores, conselho de administração, conselho fiscal etc.” (IBGC, 2015, p. 
13). 
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atos e omissões e atuando com diligência e responsabilidade no âmbito dos seus 

papéis” (IBGC, 2015, p. 21). 

Indo ao encontro dos propósitos de cada um desses pilares, Murta e Grandinetti 

(2013, p. 2) ressaltam que a governança vem alterando as estruturas das 

organizações, ao propor não somente uma nova forma de organização, mas uma 

“diretriz ética aos gestores”. Sua relevância no ambiente empresarial vem 

promovendo um movimento de moralização do que eles chamam de “a alma do 

sistema capitalista” (MURTA; GRANDINETTI, 2013, p. 3), fomentando não só um 

comportamento ético, mas um comportamento de maior eficiência na gestão tanto de 

organizações abertas como de qualquer tipo empresarial. Complementam os autores 

que o verdadeiro propósito da governança é a busca pela perenidade da organização, 

o que significa dizer que sua adesão à boa governança é pela busca de crescimento 

da sua eficiência e credibilidade. 

Apesar de se tratar de um instituto consagrado, apontam Murta e Grandinetti 

(2013), a governança corporativa não possui até o momento um conceito que possa 

ser considerado universal. Os autores reforçam que há variações que podem ser 

encontradas no referido instituto, em virtude do meio em que está inserido, podendo 

ser influenciado pelas diversidades culturais em seus modelos de gestão e nas 

realidades empresariais, visto que, em cada país, os tipos de organizações são 

distintos.  

As organizações contemporâneas não desempenham tão somente um papel 

econômico. Como agente que organiza a atividade econômica, seu dever social vai 

mais além, refletindo-se na obrigação de se colocar em equilíbrio com suas partes 

interessadas (stakeholders), devendo interagir e contribuir para o seu 

desenvolvimento contínuo a fim de proporcionar um desenvolvimento social e 

econômico mais justo (CARVALHO, 2012). 

Silveira (2015) pontua, sobre os propósitos das organizações, dois aspectos 

importantes: de um lado, atuam os shareholders, ou seja, proprietários e investidores 

das organizações que buscam obter retornos financeiros para seus acionistas e, 

assim, manterem-se no mercado de forma competitiva diante de seus concorrentes; 

de outro lado, atua outra abordagem de governança, em que se legitimam os 

interesses dos stakeholders, “sendo indiscutível” que essas organizações estão além 

do seu ativo financeiro, visto que possuem uma visão social relevante, podendo 
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fomentar impactos significativos na sociedade e nas gerações futuras (SILVEIRA, 

2015, p. 57). 

É sobre essa abordagem que este trabalho dará destaque, visto que seus 

propósitos focam a boa governança e as boas práticas, bem como legitimam seus 

stakeholders, o que nada mais é do que ouvi-los, empoderá-los com suas 

experiências e lhes dar voz. A eles, bem como em organizações, devem ser dadas 

oportunidades de participação, crescimento responsável e, consequentemente, 

reorganização e transformação saudável no ambiente organizacional. São 

contribuições legítimas que humanizam as relações, visto que são todas partes 

interessadas, as quais afetam ou são afetadas pelas práticas e atitudes umas das 

outras. 

Vale mencionar que, nesse ambiente, a amplitude dos objetivos corporativos 

se converge com seus stakeholders, respeitando suas interfaces, com suas 

demandas e/ou com seus direitos de forma socialmente responsável. Nele, a atenção 

aos efeitos sociais e ambientais das organizações, bem como aos valores éticos e 

morais são temas de preocupação, discussão e de “reflexões para o aprofundamento 

da gestão socialmente responsável” (CARVALHO, 2012, p. 40), conhecida também 

por responsabilidade social empresarial (RSE) ou responsabilidade social corporativa 

(RSC). 

Silveira (2015) aponta que o tema representa ampla gama de atividades, que 

podem ser apresentadas e utilizadas em três dimensões: na filantropia (doação de 

recursos pontuais da organização para obras sociais); no gerenciamento de riscos, 

para evitar impactos negativos com seus stakeholders; e na RSC, como uma 

oportunidade para melhorar o resultado financeiro. Para essa última dimensão, o autor 

cita como exemplo a criação de produtos ou serviços que sejam “socialmente 

responsáveis” (SILVEIRA, 2015, p. 62), que gerem mais demandas dos 

consumidores. 

Ainda de acordo com Silveira (2015, p. 61), a RSC “constitui uma forma de 

autorregulação”, uma forma de governança e gestão assumida pelas organizações de 

forma voluntária, e não com base em exigências legais ou em encargos causados por 

impactos sobre seus colaboradores e partes interessadas (stakeholders). O autor 

salienta ainda que a premissa dessas organizações não é “ser apenas espectadoras 

passivas do que acontece no mundo”, cabendo-lhes desenvolver iniciativas concretas, 

a fim de melhorar a situação do seu entorno (SILVEIRA, 2015, p. 61). 



24 
 

No Brasil, o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, do 

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2015), ampliou as discussões 

sobre o tema. Entre os seus propósitos com o tema da governança corporativa, está 

o estímulo à visão ampliada do papel das organizações e do impacto causado por 

suas atividades na sociedade e no meio ambiente, no qual a ética deve estar presente 

a todo momento da gestão na organização. Nesse sentido, tal código passou a ser 

um documento importante à implantação de políticas de governança e de 

“autorregulação” nas organizações, a exemplo da experiência anterior com os Estados 

Unidos da América (EUA), onde a Lei Sarbanes-Oxley3 (2002), conhecida como SOX, 

“reescreveu, literalmente, as regras para a governança corporativa, relativas à 

divulgação e à emissão de relatórios financeiros”, indo mais além das questões legais 

sob a premissa de que a “boa governança corporativa e as práticas éticas do negócio 

não são requintes – são leis” (DELOITTE, 2003, p. 3).  

Dentro desse contexto é que o compliance (conformidade legal) chega como 

um alerta e contribuição deixada pela SOX, merecendo atenção devido à ampla 

regulação que essa lei promoveu nas organizações, “fundamentada nas boas práticas 

de governança” (ROSSETTI; ANDRADE, 2014, p. 179). 

Há diversas formas de se aprimorar a conformidade da organização aos 

regramentos impostos, tanto interna quanto externamente. Uma das mais importantes 

é a implantação e engajamento da cultura de confiança e integridade assumida pela 

alta liderança. Nesse sentido, Silveira (2015, p. 177) salienta o importante papel do 

conselho de administração em todo esse processo, visto que é responsável pelo 

sucesso das conformidades da organização às leis e normas a que é submetida. Para 

o autor, é fundamental que os colaboradores observem essa postura e 

comportamento na hierarquia e “que se entenda que o cumprimento das políticas é 

parte do negócio”. 

O advento da Lei Anticorrupção, a Lei nº 12.846/2013, beneficiou 

significativamente a “estruturação das atividades de ética e compliance nas empresas 

como forma de reduzir passivos legais” (SILVEIRA, 2015, p. 175). Sendo assim, “a 

 
3 A Lei Sarbanes-Oxley, a SOX (originalmente conhecida por Public Company Accounting Reform and Investor 
Protection Act of 2002) trouxe uma mudança significativa e importante na regulação das companhias norte-
americanas “desde a promulgação das primeiras leis sobre valores imobiliários de 1933 e 1934” (SILVEIRA, 2015, 
p. 39). De acordo com esse autor, essa lei foi proposta pelo senador democrata Paul Sarbanes e pelo deputado 
republicano Michel G. Oxley e foi aprovada em julho de 2002. Relata o autor que a SOX teve como objetivo 
“proteger os investidores por meio do aprimoramento da precisão e da confiabilidade das informações divulgadas 
pelas companhias” (SILVEIRA, 2015, p. 39). 
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construção de um sistema eficaz de compliance deve ser vista como uma 

oportunidade da organização” (SILVEIRA, 2015, p. 178), visto que lhe assegurará um 

padrão de excelência operacional, minimizando riscos de impactos reputacionais, 

reduzindo passivos legais e promovendo os valores da organização. 

Imbuídas desse novo jeito de ser, de pensar e de olhar para seus 

stakeholders/shareholders, as organizações que inserem em seus processos a ética, 

a transparência, a accountability, a equidade e a responsabilidade social estarão 

promovendo não só o crescimento econômico de seu entorno, mas o aumento do seu 

valor e a facilitação de seu acesso ao capital, contribuindo ainda para a sua 

perenidade no mercado como um todo, de acordo com Carvalho (2012, p. 70). 

Esse diferencial das organizações no modo de gerir seus processos de forma 

cidadã, ética e responsável e, consequentemente, também a diferenciada postura 

social e no mercado de trabalho acabam por atrair para si o reconhecimento da 

sociedade, o que impacta positiva e diretamente seus indicadores econômicos e 

minimiza passivos legais. 

Essa postura, quando presente no planejamento estratégico das organizações, 

sinaliza um caminho mais ameno, humanizado, criativo e com grandes chances de 

inovações tecnológicas e estruturais, para a facilitação dos processos de inclusão de 

PcDs, devido ao espaço de diálogo, confiança e de troca que se abre entre as partes 

interessadas (lideranças, sindicatos e demais stakeholders). 

 

2.2 Pessoa com Deficiência (PcD) 

 

De acordo com Bahia e Schommer (2010), a história das PcDs foi marcada por 

estigmas e crenças sobre as dificuldades e impossibilidades relacionadas às suas 

diferenças. Os resultados dessa visão limitada pela sociedade, família e por elas 

próprias, em se relacionar com a deficiência, fizeram com que essas pessoas fossem 

vistas e tratadas como objeto de caridade e/ou filantropia. Na realidade, um 

desconhecimento que exclui e segrega o convívio com as diferenças, trazendo medo 

e o preconceito até mesmo nas contratações para o mercado de trabalho. 

 A persistência na desinformação, a inadequação das condições arquitetônicas, 

de infraestrutura, transporte e comunicação (ainda presentes) no dia a dia das PcDs 

são situações que desestimulam e impedem a presença de pessoas com deficiência, 
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muitas vezes, competentes, “talentosas e produtivas” (BAHIA; SCHOMMER, 2010, p. 

442) no ambiente laboral e na sociedade como um todo. 

Superar barreiras atitudinais como preconceitos, estereótipos e estigmas 

permite “que a deficiência seja vista apenas como uma diferença” (CEZAR, 2010, p. 

61). A postura de superar barreiras enriquece o conhecimento e as atitudes mais 

humanas, criando uma ambiência digna para as PcDs onde quer que elas se 

encontrem. Nesse sentido, um primeiro passo para a mitigação dessas atitudes, e o 

entendimento do como lidar com o novo, a diversidade, as deficiências e a pessoa 

com deficiência, é entender melhor as suas definições. A deficiência não pode 

caracterizar a pessoa em si, mas importa referendar a pessoa que possui a 

deficiência. Essa postura faz com que o foco de atenção se dê na pessoa, como 

qualquer outra, porém com sua diferença. Isso porque a nomenclatura utilizada para 

se denominar alguém influencia significativamente “a noção que se tem sobre esse 

alguém” (CEZAR, 2010, p. 50). Sendo assim, o foco deve ser na pessoa, e não na 

sua deficiência. Ou seja, “pessoa com necessidade especial” e “pessoa portadora de 

deficiência” (CEZAR, 2010, p. 50). 

Historicamente, nomenclaturas são carregadas de preconceitos e necessitam 

ser mitigadas. Mudar essa mentalidade em relação ao conceito de deficiência, 

fazendo-o ser entendido como um conceito científico de fácil compreensão, fará valer 

o estímulo à acessibilidade e à inclusão das PcDs no dia a dia em sociedade e no 

ambiente laboral. 

Cezar (2010, p. 51) reforça que as PcDs, a cada dia, estão mais 

“independentes, capazes e autônomas” e, que por vezes poderão necessitar de ajuda 

de outro alguém, todavia, isso nem sempre acontece a todo momento. É preciso 

entender que “a pessoa com deficiência (PcD) simplesmente tem a deficiência. Ela é 

pessoa. É pessoa com deficiência, mas não porta deficiência. Ela é uma pessoa que 

tem necessidades, como todas as demais” (CEZAR, 2010, p. 52). 

Uma contribuição da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre a 

conceituação da pessoa com deficiência merece menção. Nela PcD é denominado 

como: 

[...] o indivíduo cujas perspectivas de obter emprego apropriado, reassumi-lo, 
mantê-lo e nele progredir são substancialmente reduzidas em virtude de deficiência 
física, auditiva, visual, mental ou múltipla devidamente reconhecida, agravadas 
pelas dificuldades locais de inclusão no mundo do trabalho (OIT, 2006, p. 5). 
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Embora o tema aqui tratado traga como foco a pessoa com deficiência (PcD), 

se faz necessário uma abordagem sobre a diversidade, a diversidade de tipos de 

deficiência que necessitam de maior atenção nos processos e mecanismos das 

políticas e programas de inclusão, presentes em várias organizações, e o contexto 

dessa temática trazida por Bento (2017, p. 34), que faz menção à “variedade, 

pluralidade e diferença”. Nesse sentido, a autora destaca que a diversidade está 

ligada às “linguagens, culturas, gênero, cor de pele, orientação sexual e outras 

características” (BENTO, 2017, p. 34), e aqui se inclui a deficiência. 

De acordo com Bento (2017, p. 39), a história do “tema da diversidade, 

associado à promoção da igualdade” carrega valores importantes de movimentos de 

luta em prol do reconhecimento da alteridade, no combate à desigualdade e na busca 

pela igualdade de oportunidade. É um tema que ganhou visibilidade a partir da “luta 

pelos direitos civis” (BENTO, 2017, p. 39), vivida nos anos de 1960 nos Estados 

Unidos da América (EUA), onde foram criadas leis que buscaram minimizar os 

impactos das diferenças e dos preconceitos entre os segmentos da sociedade, em um 

processo de articulações sociais voltadas à defesa dos direitos humanos.  

Os efeitos disso propiciaram um olhar mais atento dos gestores, que passaram 

“a se deparar com o desafio de conciliar as demandas internas das empresas com as 

demandas sociais externas, pautadas pela busca de justiça social e equidade dos 

segmentos sociais” (BENTO, 2017, p. 40) que compunham a força de trabalho. Isso 

se deu por conta de atitudes despidas de preconceitos, que ganharam espaço e força 

(BENTO, 2017). 

As políticas de diversidade se inserem no contexto da responsabilidade social 

corporativa (RSC), “entendida como uma forma de gestão comprometida com a ética, 

transparência e pluralidade humana alcançadas pela atividade da empresa, com 

preservação ambiental e esforços para redução das desigualdades sociais” (BENTO, 

2017, p. 41). Sob essa ótica, as pessoas com deficiência, apesar de presentes nesse 

universo da diversidade, ainda caminham em busca de um maior reconhecimento no 

mercado de trabalho e, sobretudo, de se sentirem iguais, tanto em direitos como em 

obrigações e identidade (BENTO, 2017).  

A Lei nº 8.213/1991 (Lei de Cotas), que será abordada no próximo tópico, é a 

força propulsora que merece a atenção desta pesquisa, visto que busca minimizar 

desigualdades e promover oportunidades de trabalho por meio de ações afirmativas 

para a inclusão das PcDs no ambiente laboral.  
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2.3 A Lei de Cotas 

 

De acordo com Castro (2016), existem duas normatizações brasileiras 

específicas que tratam da inclusão das pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho. A primeira aborda a reserva de vagas (obrigatória) para cargos públicos, cujo 

amparo legal vem expresso no artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal (CF): 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 
e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, 
de 1998) 
VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as 
pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão 
(BRASIL, 1988). 

 

A segunda, a Lei de Cotas (Lei nº 8.213/1991), como poderá ser visto adiante, 

“obriga o setor privado à contratação de pessoas com deficiência em organizações 

com cem ou mais empregados, obedecendo a percentuais progressivos” (BRASIL, 

1991b).  

Com o propósito de trazer para esse tópico especificamente a Lei de Cotas, as 

questões legais do sistema de cotas referentes ao setor público, garantidos pela CF 

de 1988, não serão aqui abordadas. 

De acordo com Cardoso (2016), a Lei de Cotas foi promulgada em 24 de julho 

de 1991, chegando ao ordenamento jurídico brasileiro como fruto de um trabalho 

coletivo do Estado e das pessoas da sociedade civil. Seu conteúdo trata, além de 

outras providências, dos Planos de Benefícios da Previdência Social. Salienta a autora 

que seu tempo de tramitação no Congresso Nacional, desde a apresentação do 

Projeto de Lei nº 825, em maio de 1991, até a aprovação do texto final em julho do 

mesmo ano, levou menos de 90 dias. Tal brevidade da lei pode ser justificada pela 

sua amplitude de conteúdo legal, que não só tratou de questões da deficiência, como 

dos propósitos dos “direitos concedidos aos contribuintes da Previdência Social como 

um todo” (CARDOSO, 2016, p. 58); entre eles, o auxílio-doença, a pensão por morte 

etc. Além de as necessidades próprias inerentes ao tipo de deficiência não ter 

merecido a devida atenção até 1999, ano da promulgação do Decreto nº 3.298, que 

deu operacionalidade à Lei de Cotas, o cumprimento das cotas previstas naquela 

legislação não era alvo de fiscalização e/ou regulamentação pelo poder público. Outra 



29 
 

questão era que as penalidades cabíveis, no caso de descumprimento da norma, não 

estavam previstas, o que gerava pouca efetividade da referida lei nos primeiros anos 

de sua promulgação e vigência (CARDOSO, 2016). 

Mesmo amparada pela Constituição Federal de 1988 e em normas 

internacionais, como a Convenção 159/1983 da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), ratificadas pelo Brasil por meio da Lei nº 7.853/1989, a Lei de Cotas, 

ressalta Cardoso (2016), inseriu no seu contexto legal para a inserção das PcDs no 

mercado de trabalho as empresas privadas e a Previdência Social. A partir de então, 

as organizações do setor privado passaram a ter de contratar um percentual mínimo 

de colaboradores com deficiência e habilitados beneficiários do regime previdenciário, 

conforme o número total de colaboradores contratados. Cardoso (2016) salienta, 

ainda, que a Lei de Cotas não parou aí: estabeleceu às pessoas com deficiência e/ou 

com idade igual ou maior que 65 anos que comprovassem não poder arcar com seu 

sustento ou ser sustentadas pela família o direito ao Benefício de Prestação 

Continuada (BPC), conforme disposto na Lei nº 8.742/1993 (capítulo IV; seção I). 

Cardoso (2016, p. 59) ressalta que a criação e a implementação de normas legais 

como essas significaram “um grande avanço na luta pelos direitos sociais e políticos 

das pessoas com deficiência”.  

De acordo com Ribeiro e Carneiro (2009), não foi imediata a implementação da 

política nacional dessas cotas empregatícias para PcDs. A necessidade de 

regulamentação dessa norma que instituiu o sistema acabou por bloquear sua 

aplicação por quase dez anos, até que a promulgação do Decreto nº 3.298/1999 lhe 

trouxesse operacionalidade. Outro aparato legal que os autores destacam é o Decreto 

nº 5.296/2004, cuja norma especifica critérios técnicos de qualificação da deficiência 

de forma mais rígida para fins de preenchimento das vagas de trabalho, oportunizando 

às pessoas realmente necessitadas o amparo legal e o acesso à ocupação produtiva.  

No que se refere à exigência de contratação prevista na Lei de Cotas, o 

percentual mínimo de colaboradores com deficiência e/ou habilitados beneficiários do 

regime previdenciário a ser inserido nas organizações privadas e na Previdência 

Social é o seguinte: 

 

Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher 
de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários 
reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte 
proporção: 
I - até 200 empregados...............................................................................2%; 
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II - de 201 a 500..........................................................................................3%; 
III - de 501 a 1.000......................................................................................4%; 
IV - de 1.001 em diante. .............................................................................5%. 
§ 1º A dispensa de trabalhador reabilitado ou de deficiente habilitado ao final de 
contrato por prazo determinado de mais de 90 (noventa) dias, e a imotivada, no 
contrato por prazo indeterminado, só poderá ocorrer após a contratação de 
substituto de condição semelhante (BRASIL, 1991b). 

 

Indo mais além, a referida norma, em seu artigo 93, não somente obrigou a 

reserva de 2% a 5% das vagas para esses indivíduos como também trouxe, em seu 

§ 1º, um mecanismo protetor para que a dispensa desses colaboradores com 

deficiência somente ocorra com a contratação de outras PcDs para substituírem as 

vagas deixadas (CASTRO, 2016). Essa “estabilidade sem prazo determinado” do 

artigo 89, § 1º, ressaltada por Lorentz (2006), reforça que a questão da dispensa só 

poderá ocorrer ao trabalhador com deficiência, sob duas hipóteses: 

• Na “contratação de outra PcD em seu lugar, com condições semelhantes de 

deficiência (artigo 93, da Lei n° 8.213, de 1991, parágrafo único e Decreto n° 

3.298, de 1999, art. 36, parágrafo único)” (Lorentz, 2006, p. 277);  

• No “cumprimento integral da quota (art. 93, da Lei n° 8.213, de 1991) pelo 

empregador” (Lorentz, 2006, p. 277). 

De acordo com a autora, se em uma organização a admissão de qualquer 

pessoa com deficiência tenha sido por meio da “quota de trabalho em colocação 

competitiva” (Lorentz, 2006, p. 277) e esta vier a ser dispensada sem justa causa, sem 

que outra pessoa com o mesmo tipo de deficiência tenha sido contratada; ou se a cota 

do artigo 93 (Lei n° 8.213/1991) não tiver sido totalmente cumprida, caberá o direito a 

esse colaborador com deficiência de pedir sua reintegração ao trabalho com todos os 

impactos legais. 

Castro (2016) destaca ainda o caput do artigo 89 da Lei de Cotas, que reforça 

temas materializados na Convenção Internacional n° 159/1983 da OIT, como a 

habilitação, reabilitação profissional de pessoas incapacitadas para o trabalhado e 

inserção das PcDs no mercado de trabalho: 

 

Art. 89. A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao 
beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, e às pessoas 
portadoras de deficiência, os meios para a (re)educação e de (re)adaptação 
profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho e do contexto 
em que vive  (BRASIL, 1991b).  
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 Corroborando, Lorentz (2006, p. 276) salienta que “o sistema de quotas de 

trabalho [...] não é uma panaceia para o problema da contratação das pessoas com 

deficiência”. Todavia, a autora destaca haver poucas contratações de PcDs por 

questões que vão desde preconceito à desinformação sobre suas potencialidades, 

bem como pela falta de qualificação delas. Nesse sentido, torna-se significativa a 

tutela do Ministério Público do Trabalho (MPT), para fiscalizar, avaliar e controlar as 

organizações no que se refere à reserva de vagas de trabalho para PcDs. Outros 

órgãos de importância na rotina de inspeção são: a Secretaria de Inspeção do 

Trabalho (SIT), que baixou a Instrução Normativa nº 23/2001 (trata da rotina de 

inspeção); e as Delegacias Regionais do Trabalho (DRTs), que convocam as 

organizações sujeitas à obrigatoriedade no cumprimento das cotas para participarem 

de uma “mesa de entendimento” (RIBEIRO; CARNEIRO, 2009, p. 551), a fim de 

apurar o cumprimento ou não do imperativo legal. 

Se a organização estiver em desacordo com a lei, o processo de entendimento 

a DRT lhe concede prazo formal de 120 dias ou mais para que possa sanar a 

irregularidade. Persistindo a situação irregular após esgotado o referido prazo, a DRT, 

além da multa, lavra um auto de infração que será encaminhado ao MPT para 

instauração de procedimento especial que exigirá o cumprimento da cota perante a 

Justiça do Trabalho (RIBEIRO; CARNEIRO, 2009). 

De acordo com Ribeiro e Carneiro (2009, p. 551), o MPT, em sua atividade 

investigativa, é que informa a negociação realizada com as organizações fiscalizadas 

e “demonstra preferência por soluções extrajudiciais”, concedendo prazos para o 

enquadramento da cota empregatícia dessas organizações.  

Esse caminho processual se inicia da seguinte forma: a) recebimento do auto 

de infração da DRT (fase de investigação prévia do processo) com procurador que 

responderá por ele; b) Intimação da organização para comparecer ao MPT com 

documentação específica e formal que comprove sua situação quanto ao 

cumprimento da cota; c) Presente, a organização é autuada, ou seja, há a 

representação (REP). Trata-se de procedimentos preliminares numerados em ordem 

crescente e subsequente. Em seguida à apreciação da documentação entregue pela 

organização, a REP passa a ser designada como procedimento prévio investigatório 

(PPI). Se, no decorrer dessa fase, for constatado o descumprimento da norma pela 

organização, ela é ouvida em audiência, na qual se discutirá o equacionamento do 

problema. Com postura favorável à concessão de prazos para que a organização 
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promova seu enquadramento na cota empregatícia, o MPT só procederá à 

formalização do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), se esgotado o período de 

concessão para implementação de medidas satisfatórias que visem à regularização 

da situação.  

Se, a partir da formalização desse compromisso de contratação de pessoas 

com deficiência firmado por meio do TAC, a organização descumprir o referido termo, 

uma multa pecuniária será gerada. Há a possibilidade do prazo estipulado para a 

efetiva observância da norma legal ser adiado, “e quase sempre o é, por meio de 

aditamentos do TAC, cabendo ao procurador responsável pela fiscalização decidir se 

aplica ou não multa por descumprimento do acordo” (RIBEIRO; CARNEIRO, 2009, p. 

552). 

 Vários são os caminhos usados que configuram resistência de determinadas 

organizações para o cumprimento da norma legal. De acordo com Ribeiro e Carneiro 

(2009), entre algumas dessas estratégias estão: reduzir funcionários sob contratação 

direta e substituí-los por trabalhadores terceirizados, permitindo, com isso, o 

rebaixamento do índice de cálculo da cota a ser cumprida; alegar peculiaridades dos 

ramos de atividade organizacional determinando funções produtivas que exijam 

critérios de habilidade e especialização técnica que não se harmonizam com o perfil 

empregatício da PcD; elevar o nível das exigências de qualificação e experiência 

profissional na oferta de vagas em aberto, o que restringe significativamente as 

possibilidades de preenchimento por candidatos credenciados para elas; aumentar o 

grau de risco e periculosidade da vaga em aberto, tornando-a arriscada e não 

recomendável à contratação de pessoas com deficiência; elevar em demasia as 

exigências na admissão de pessoas com deficiência para os cargos ofertados, 

solicitando, por exemplo, experiência na área comprovada por registro em carteira e 

fluência em língua estrangeira, alegando, assim, que no mercado de trabalho não há 

mão de obra qualificada. 

Diante das evidências trazidas, não será tortuoso o entendimento dos reflexos 

de uma legislação que ainda carece de dispositivos que acelerem a efetividade do 

cumprimento da norma legal. 

Em maior ou menor grau, todas são questões distantes do acolhimento de 

práticas que levam à efetivação da Lei de Cotas, ao preenchimento da reserva de 

vagas pelas organizações e ao respeito à inclusão das PcDs no mercado de trabalho. 

O caminho contrário se alinha à boa governança, que fomenta políticas de 
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conformidade legal (compliance) e de boas práticas com o seu entorno diverso. Isso 

aponta para oportunidades de maior acessibilidade e acolhimento no ambiente laboral 

desses cidadãos, acreditando ser possível as organizações alcançarem sua função 

social, em especial com as PcDs. Portanto, é por acreditar nos princípios da boa 

governança das organizações socialmente responsáveis, que têm em seu cerne a 

ética e a integridade em suas políticas de inclusão das PcDs, que esta pesquisa 

direciona o seu olhar para elas. 

 

2.4 Inclusão de Pessoas com Deficiência 

 

De acordo com Cezar (2010, p. 23), quando se reporta ao termo “inclusão 

social”, a indagação que fica é: “por que incluir?”, e o que o autor conclui é “porque há 

exclusão social”. E, quando se exclui, priva-se o outro de exercer seus direitos e de 

se desenvolver gerando a discriminação. Nas lições de Piovesan (2016), a 

discriminação pressupõe exclusão: 

 

[...] a discriminação significa toda distinção, exclusão, restrição ou preferência 
que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o exercício, em 
igualdade de condições, dos direitos humanos e liberdades fundamentais, 
nos campos político, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro 
campo. Logo, a discriminação significa sempre desigualdade (p.338). 

 

Enquanto a igualdade diz respeito a formas de inclusão social, a discriminação 

acarreta exclusão e incompreensão às diferenças e à diversidade. Proibir a exclusão, 

por si só, não gera inclusão de forma imediata, visto que o que se quer é a garantia 

da igualdade no dia a dia das pessoas, com inclusão social efetiva de grupos e 

minorias que sofrem com a violência e a discriminação (PIOVESAN, 2016). 

A autora aponta que a proteção dos direitos de igualdade, bem como a 

proibição da discriminação se encontram inseridas em vários dispositivos legais 

consagrados do sistema internacional (global) de proteção (PIOVESAN, 2016): 

Declaração Universal de 1948, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e 

Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Merecem destaque 

o Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (1965) e a Convenção sobre 

a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (1979). 
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Na Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

Racial, citada por Piovesan (2016), a repulsa às diferenças raciais e a discriminação 

racial se coadunam à urgência na adoção de medidas necessárias à prevenção e ao 

combate a doutrinas e práticas racistas, como pode ser visto na conceituação de 

discriminação racial trazida no artigo 1º dessa convenção: 

 

[...] qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, 
cor, descendência ou origem nacional ou ética, que tenha o propósito ou o 
efeito de anular ou prejudicar o reconhecimento, gozo ou exercício em pé de 
igualdade dos direitos humanos e liberdades fundamentais (PIOVESAN, 
2016, p. 324). 

 

A partir de então, esse mesmo conceito também foi adotado pela Convenção 

sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (1979), em 

seu artigo 1º. Além deste, o artigo 4º, § 1º, inseriu a possibilidade de ações afirmativas 

pelos Estados membros, “como medidas especiais e temporárias destinadas a 

acelerar a igualdade de fato entre homens e mulheres” (PIOVESAN, 2016, p. 326). 

Nas Recomendações Gerais nº 5 e 25º do Comitê sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação contra a Mulher (1979), seus membros endossam a 

importância dessas ações para que o gênero feminino se integre na educação, na 

economia, na política e no emprego. 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 reforçou o tema da discriminação em 

seu artigo 3º, inciso IV, estatuindo entre os seus objetivos fundamentais “promover o 

bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer formas 

de discriminação” (BRASIL, 1988). Estabelecendo ainda em seu artigo 5º, caput, que: 

 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 
Constituição; (BRASIL, 1988). 

 

Reforçando-se as lições de igualdade da Constituição Federal (BRASIL, 1988) 

e de Piovesan (2016), que referenciam esse termo como sendo uma forma de inclusão 

social, merecem atenção as lições de Sassaki (2009) sobre inclusão: 

 

[...] processo pelo qual os sistemas sociais comuns são tornados adequados 
para toda a diversidade humana – composta por etnia, raça, língua, 
nacionalidade, gênero, orientação sexual, deficiência e outros atributos – com 
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a participação das próprias pessoas na formulação e execução dessas 
adequações (p.1). 

 

Leite, Ribeiro e Filho (2016) mencionam dispositivos que enfatizam a inclusão 

no mercado de trabalho, os artigos 34, § 3º, e 35, capítulo IV, da Lei Brasileira de 

Inclusão (LBI), a Lei nº 13.146/2015, também conhecida como Estatuto da Pessoa 

com Deficiência. De acordo com os autores, essa norma infraconstitucional destina-

se a “assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e 

das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão 

social e cidadania” (LEITE; RIBEIRO; FILHO, p. 35). 

Assim como os propósitos do referido estatuto, esses dispositivos contribuem 

para o melhor entendimento do que seja o direito à acessibilidade e à inclusão no 

mercado de trabalho para as PcDs: 

 

Art. 34. A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e 
aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades com 
as demais pessoas. 
§ 1º As pessoas jurídicas de direito público, privado ou de qualquer natureza são 
obrigadas a garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos. 
§ 2º A pessoa com deficiência tem direito, em igualdade de oportunidades com as 
demais pessoas, a condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo igual 
remuneração por trabalho de igual valor. 
§ 3º É vedada restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer 
discriminação em razão de usa condição, inclusive nas etapas de recrutamento, 
seleção, contratação, admissão, exames admissional e periódico, permanência no 
emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional, bem como exigência de 
aptidão plena. 
§ 4º A pessoa com deficiência tem direito à participação e ao acesso a cursos, 
treinamentos, educação continuada, planos de carreira, promoções, bonificações e 
incentivos profissionais oferecidos pelo empregador, em igualdade de 
oportunidades com os demais empregados. 
§ 5º É garantida aos trabalhadores com deficiência acessibilidade em cursos de 
formação e de capacitação. 
Art. 35. É finalidade primordial das políticas públicas de trabalho e emprego 
promover e garantir condições de acesso e de permanência da pessoa com 
deficiência no campo de trabalho.  
Parágrafo único. Os programas de estímulo ao empreendedorismo e ao trabalho 
autônomo, incluídos o cooperativismo e o associativismo, devem prever a 
participação da pessoa com deficiência e a disponibilização de linhas de crédito, 
quando necessárias (BRASIL, 2015). 

 

Para Sassaki (2009, p. 2), a “acessibilidade é uma qualidade, uma facilidade 

que desejamos ver e ter em todos os contextos e aspectos da atividade humana”. 

Para o autor, se a acessibilidade se projeta com base nos “princípios do desenho 

universal” (SASSAKI, 2009, p. 2), o benefício é para todos – tenham ou não qualquer 

tipo de deficiência. 
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De acordo com Leite, Ribeiro e Filho (2016, p. 59), “como princípio, a 

acessibilidade constitui-se em verdadeira espinha dorsal”, visto que complementa 

outros princípios e direitos, trazendo concepções de espaços, formatos de produtos e 

serviços, visando ao acesso das PcDs como usuários legítimos tanto quanto qualquer 

outro cidadão sem deficiência. Isso faz de seus preceitos uma observância máxima a 

ser aplicada. 

Para Carvalho (2012, p. 92), “refletir sobre a inclusão social significa, além de 

conquista de direitos sociais e políticas públicas, o rompimento com as práticas da 

exclusão desenvolvidas ao longo da história da humanidade”. Nesse aspecto, vale 

citar conquistas trazidas pela agenda política internacional de órgãos como: 

Organização das Nações Unidas (ONU), Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), Convenção nº 159 (1983) e a Lei nº 7.853/1989, a qual instituiu a política 

nacional de cotas empregatícias para portadores de deficiência por meio da Lei nº 

8.213/1991. 

 

2.4.1 A inclusão de pessoas com deficiência sob a perspectiva da governança 

 

Contemporaneamente, apesar de todo o movimento voltado à melhoria da 

governança corporativa e das práticas de integridade, ética e transparência, aliadas 

ao tripé do economicamente viável, ambientalmente correto e socialmente justo, a 

gestão dos ambientes de trabalho ainda se encontra viciada pela lógica da 

produtividade, do lucro imediato, com práticas e estratégias antiéticas para se ganhar 

mercado e, consequentemente, com ambientes carentes de igualdade de 

oportunidades e de respeito pelas diferenças, em especial no que se refere às 

pessoas com deficiência (PcDs). 

Incluir as PcDs socialmente exige esforço integrado e programas estruturados 

do como essas pessoas serão incluídas, visto que “uma sociedade acessível é pré-

requisito para uma sociedade inclusiva, ou seja, uma sociedade que reconhece, 

respeita e responde às necessidades de todos os seus cidadãos” (BUENO; PAULA, 

2006, p. 2,), preparando-se para lidar com a diversidade humana no contexto social. 

De acordo com Pereira (2011, p. 24), o “fazer parte” é substancial para que a 

inclusão das PcDs no mercado de trabalho aconteça, e é reflexo “do modo de pensar 

e de agir das organizações” (PEREIRA, 2011, p. 23), amparadas pelos seus 
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costumes, valores e crenças, ou seja, pela cultura organizacional. Nesse sentido, o 

Ministério do Trabalho e Emprego (2007) salienta que: 

 

[...] para a empresa socialmente responsável, a contratação das pessoas com 
deficiência não é vista apenas com uma obrigação legal. A inclusão, para 
essas empresas, passa a ser um compromisso e um dos itens de sua política 
de responsabilidade social (p.54). 

 

Para Carvalho (2012, p. 164), a RSC “resgata a função social da empresa”, 

objetivando a qualidade nas relações dela com suas partes interessadas 

(stakeholders). Isso, de acordo com o autor, alinha-se ao “poder-dever” (CARVALHO, 

2012, p. 162) da alta liderança e dos gestores no que se refere ao equilíbrio das 

atividades da organização, com os interesses da coletividade e a legislação. 

O Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa (IBGC, 2015, p. 15) 

cita que, nos últimos anos, a necessidade de se ter uma visão mais ampliada do papel 

das organizações e do impacto que elas exercem na sociedade e no meio ambiente 

é uma realidade. A governança vem dando foco a todas as suas partes interessadas 

(stakeholders), além de zelar pela viabilidade econômico-financeira dos negócios, 

porém, no que se refere às pessoas com deficiência, sob a “ótica democrática e 

igualitária” (IBGC, 2015, p. 409). De acordo com Castro (2016), não se efetivam 

direitos se há resistências e quando os valores institucionalizados das normas não 

corresponderem aos valores internalizados pelos atores sociais. 

Nascimento e Miranda (2007, p. 171) destacam que o trabalho, diferentemente 

de ser uma simples atividade que nos permite obter renda, significa para muitos mais 

do que sobrevivência. Na realidade, o trabalho é “uma das mais expressivas 

manifestações do ser humano”, contribuindo significativamente para o bem-estar 

mental e emocional das pessoas. 

Ressalta Morin (2001) que o trabalho é representativo e exerce influência 

considerável sobre a vida do indivíduo, bem como sobre sua satisfação e 

produtividade. Para a autora, “o fato de fazer um trabalho que não comporta nenhum 

interesse humano, em um meio ambiente onde as relações são superficiais, contribui 

para torná-lo absurdo” (MORIN, 2001, p. 16). 

Piovesan (2016, p. 334) reforça que “a ética emancipatória dos direitos 

humanos demanda transformação social”, e que isso leva as pessoas a exercerem 

suas potencialidades em plenitude, sem violência nem discriminação. Ressalta a 



38 
 

autora que, por meio dessa ética, consegue-se ver no outro “um ser merecedor de 

igual consideração e profundo respeito, dotado do direito de desenvolver as 

potencialidades humanas, de forma livre, autônoma e plena” (PIOVESAN, 2016, p. 

334). 

Nessa linha, organizações que, em seus programas e práticas, proporcionam 

a todos os seus colaboradores, com ou sem deficiência, do gênero feminino ou 

masculino, um ambiente de trabalho acolhedor e de respeito à diversidade estarão 

estimulando um papel propulsor e pedagógico da boa governança, focada na 

responsabilidade social empresarial com seus stakeholders diversos por meio da 

inclusão social e no trabalho. 

Organizações que trabalham sua gestão e se relacionam de forma ética e 

transparente com todos os seus públicos (stakeholders), que estabelecem metas 

empresariais compatíveis com o desenvolvimento sustentável da sociedade, que 

preservam recursos ambientais e culturais para as gerações futuras e que respeitam 

a diversidade e promovem a diminuição das desigualdades sociais são organizações 

alinhadas com a gestão socialmente responsável (INSTITUTO ETHOS; INSTITUTO 

AKATU; IBOPE INTELIGÊNCIA, 2009). Seus mecanismos de governança estão 

voltados não só para o lucro, mas a todas as partes interessadas (stakeholders). 

Esse diferencial de posicionamento de mercado, cujo olhar organizacional vai 

muito além da busca de altos índices de desempenho e de indicadores econômicos, 

torna as organizações atrativas, respeitadas e reconhecidas pela sociedade, clientes, 

fornecedores, consumidores e demais partes interessadas. Tal postura na 

gestão/governança dessas instituições aponta para um caminho capaz de até mesmo 

minimizar passivos legais e/ou imposições legais por meio de ações afirmativas do 

Estado, como o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). 

De acordo com o Instituto Ethos (2002): 

 

[...] a empresa boa para os trabalhadores com deficiência será boa para todos 
os trabalhadores. Uma sociedade com empresas boas para as pessoas com 
deficiência será uma sociedade saudável, pois terá respeito pelos seres 
humanos e pelas suas diferenças(p.27). 

 

Independentemente de setores e portes, o envolvimento das empresas nas 

práticas de sucesso só acontece se as lideranças estiverem alinhadas a essa forma 

de pensar, governar e agir e que levam as organizações a se transformarem, muitas 
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vezes, em ícones de sucesso de seu core business e de projetos de responsabilidade 

social corporativa, entre eles os de inclusão da pessoa com deficiência no ambiente 

de trabalho.  
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3 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa se constitui de um estudo de caso, de natureza qualitativa e 

procedimento descritivo. O foco se deu em uma organização de grande porte da área 

de saúde e educação. Por questões legais e interposição da pesquisa, é dado o direito 

de anonimato ao objeto estudado. 

Considerando que a ética em pesquisa implica o respeito pela dignidade 

humana e a proteção devida aos participantes das pesquisas científicas envolvendo 

seres humanos (BRASIL, 2016), este trabalho foi submetido ao Comitê de Ética na 

Plataforma Brasil (Anexo 1) sob protocolo de nº 3.138557. Tendo sido aprovado, 

algumas correções/recomendações foram sugeridas pela banca examinadora e se 

encontram contempladas nesta dissertação. 

Assim, com o intuito de alcançar o objetivo proposto, de identificar, à luz da boa 

governança e da Lei n° 8.213/1991 (Lei de Cotas), como a organização objeto de 

estudo atua na inclusão de pessoas com deficiência em seu corpo de colaboradores, 

optou-se por desenvolver a pesquisa em etapas. A etapa 1 da pesquisa bibliográfica 

e documental; a etapa 2 da pesquisa exploratória para definição do recorte, ou seja, 

em que empresa seria realizada a pesquisa; e a etapa 3 da pesquisa de campo, 

composta de entrevistas e análise documental sobre a governança na organização. 

Etapa 1 – A fase de pesquisa bibliográfica e documental (Quadro 1) foi 

desenvolvida de maneira atenta às abordagens científicas trazidas por pesquisadores 

de expressão ou a publicações cujo conteúdo fosse significativo e alinhado com os 

objetivos propostos neste trabalho. 

  

Quadro 1 – Matriz de análise bibliográfica 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

Objetivos específicos Categorias de análise Principais autores 

Descrever o sistema de governança da 
organização, seus valores e o processo 
de inclusão de pessoas com deficiência. 

Governança, governança 
corporativa e boas 

práticas. 

Rossetti e Andrade (2014) 
Silveira (2015) 
Murta e Grandinetti (2013) 
Ribeiro e Carneiro (2009) 
IBGC (2015) 

Identificar junto às lideranças, gestores 
de recursos humanos e pessoas com 
deficiência e seus padrinhos o 
conhecimento e o envolvimento no 
processo de inclusão. 

Gestão,  
diversidade, 
Lei de Cotas, 

inclusão de PcDs 

Instituto Ethos e REIS 
(2018) 
Morin (2001) 
Cezar (2010) 
Pereira (2011) 
Instituto Ethos (2002) 
Piovesan (2016) 
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Etapa 2 – Constituiu-se de uma fase exploratória para identificar as 

organizações que se enquadrassem na Lei de Cotas e possuíssem uma estrutura de 

governança corporativa, subentendendo-se que esta pudesse agregar eficiência em 

seus mecanismos e práticas de gestão. Ou seja, pretendeu-se visualizar sua conduta 

e organização que norteassem, minimamente, a conformidade legal 

(compliance/responsabilidade social corporativa) presente em suas práticas de 

inclusão de PcDs. 

Essa fase se deu a partir de entrevistas (Quadro 2) realizadas com 

coordenadores e gerências de Recursos Humanos (RH). Assim, durante os meses de 

outubro e novembro de 2018, foram contatadas e visitadas quatro empresas de médio 

e grande portes de diferentes ramos de atividades, com a finalidade de definir o recorte 

da pesquisa. Com o cuidado de não identificar as empresas, elas são aqui 

denominadas como E1, E2, E3 e E4.  

 

  Quadro 2 – Roteiro de entrevista junto às empresas 
Número Questão 

 

1 
Como a organização está atuando para incluir as pessoas com deficiência e cumprir a 
Lei de Cotas? 

2 Conseguem cumprir o percentual estipulado com facilidade? 

3 Buscam apoio externo para a contratação de pessoas com deficiência? Onde? 

4 
Qual a maior dificuldade para a contratação e na contratação de pessoas com 
deficiência? 

5 Como vocês incluem as pessoas com deficiência na organização? 

6 
As pessoas com deficiência na organização se sentem confortáveis para se abrirem 
sobre seus desconfortos ou insatisfações? 

7 
Quando foi implementado seu programa de inclusão? Com quem? Como foi essa 
experiência? 

8 
Como selecionam os padrinhos dos PcDs? Há uma atenção no perfil voluntário e 
humano desse padrinho? 

9 Qual é a diversidade de deficiências entre os PcDs da empresa? 

10 Quem contrata? 

11 Quem treina? 

12 Como se dá o transporte das pessoas com deficiência para o local de trabalho? 

  Fonte: A autora, 2019. 

 

A partir do aceite das empresas para fazer parte da pesquisa, foi necessário 

estipular critérios de escolha a fim de definir em qual delas se daria a realização deste 

trabalho. Para isso, foram utilizados fatores como porte da empresa, acesso aos 

colaboradores e lideranças, localização que facilitasse o deslocamento da 

pesquisadora e percepção da pesquisadora, no momento da primeira entrevista, de 

que a empresa possuía um sistema de governança bem estruturado. Definido os 
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critérios de seleção, as empresas foram contatadas para que se pudesse esclarecer 

o motivo da não escolha e para agradecer a disponibilidade em participar da pesquisa.  

Vale esclarecer o uso do termo “padrinho”, que foi adotado nesta pesquisa 

mesmo sendo coloquial, pois sugere acolhida por parte de um colaborador quando 

uma PcD chega ao setor. Nas experiências do estudo de caso trazido por Souza et al. 

(2017, p. 12), os autores relatam que alguns líderes da empresa reforçavam que era 

ideal que ela elegesse “um padrinho de cada área para acompanhar a PcD”, o que 

sugere a intenção de “acolhida” desses líderes da empresa a tais colaboradores.  

Com a definição dos critérios, optou-se por realizar a pesquisa na empresa E3 

pelos seguintes motivos: 

 

a) A empresa ter aceitado fazer parte da pesquisa; 

b) Possuir um número significativo de PcDs na organização, em vários setores, 

permitindo maior robustez na busca das informações; 

c) Ter sido observado, ainda que não com profundidade, que alguns valores presentes 

na cultura organizacional da empresa sugerem boas práticas na forma como 

trabalha a inclusão das PcDs; 

c) A indicação de que há uma estrutura de governança presente na política da 

organização. 

d) O porte da empresa e a composição de unidades diferenciadas de atividades 

(ensino/saúde) onde as PcDs trabalham, o que poderia ser um campo de melhor 

entendimento sobre se essas boas práticas de governança e de inclusão se 

estendiam a outras unidades, e não somente à unidade central.  

 

3.1 Recorte de Pesquisa 

 

 A organização E3 escolhida para este estudo é uma empresa de grande porte 

do ramo da educação e saúde, que tem boa aceitação e fidelização das PcDs em sua 

cultura organizacional e ambiente laboral. Da mesma forma, a pesquisadora foi bem 

acolhida na empresa e os colaboradores se disponibilizaram a participar da pesquisa. 

Outro determinante, indicativo para a obtenção de dados significativos, foi o fato de a 

empresa possuir uma estrutura da governança corporativa consolidada, contando com 

Conselho Diretor (presidente, vice-presidente, conselheiro e seus suplentes), 

Assembleia Geral, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, que responde ao Conselho 
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Diretor. Sua estrutura funcional é composta de quatro unidades: a mantenedora de 

um hospital, uma universidade e duas escolas com diretorias, que, apesar de serem 

independentes em sua gestão, são mantidas por essa organização. Há também seis 

gerências da entidade mantenedora e mais duas coordenadorias (administrativa e 

comunitária). 

A organização atua fortemente na contratação de PcDs de acordo com as 

normas previstas em lei, mas, para além disso, percebe-se a evolução no acolhimento 

da “pessoa”, e não da “deficiência”, o que a torna atrativa aos olhos daqueles 

colaboradores “portadores de diferenças”, quando se tornam parte da empresa.  

 

3.2 Instrumento de Coleta de Dados 

 

Realizado o recorte de pesquisa, foram elaborados os instrumentos de coleta 

de dados e aplicados na organização E3. Foram construídos dois questionários 

(Apêndices 1 e 2) com perguntas abertas e fechadas que foram aplicadas junto às 

lideranças de Recursos Humanos, lideranças de setor/padrinhos e colaboradores 

PcDs, respectivamente. Após a aplicação-piloto dos questionários, em que a 

pesquisadora gravou as entrevistas e fez registro de suas percepções sobre as 

respostas dos entrevistados, houve adequação no questionário visando otimizar o 

tempo de pesquisa e dar acesso à pesquisa a um maior número de PcDs, pois 

algumas delas apresentavam baixa instrução e dificuldades de comunicação. 

A coleta de dados contou com a participação de lideranças e PcDs de diversos 

setores que vivenciam em sua cultura organizacional, de um lado, os desafios para o 

cumprimento da Lei de Cotas e, do outro, a busca pela inclusão sustentável das 

pessoas com deficiência. A coleta ocorreu no mês de janeiro de 2019 e se deu de 

forma presencial, para maior interação com os entrevistados no âmbito de suas 

emoções, percepções e apontamentos espontâneos.  

Para melhor entendimento do processo de construção do instrumento de coleta 

e sua relação com os objetivos propostos nesta pesquisa, está a seguir a abordagem 

utilizada. 
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3.2.1 Roteiro de entrevista 1: das práticas dos gestores e lideranças de RH e de 

setor (padrinhos) em relação à inclusão de pessoas com deficiência (PcDs)  

 

Esta entrevista é relacionada ao objetivo específico que busca identificar junto 

às lideranças e gestores de recursos humanos o conhecimento e o envolvimento no 

processo de inclusão de PcDs na organização. Nessa etapa, foram entrevistadas 17 

lideranças. A cada entrevista, após a apresentação da pesquisadora, era esclarecido 

o objetivo da pesquisa, como ela seria utilizada e a importância da participação do 

entrevistado neste trabalho. A coleta aconteceu de forma estruturada obedecendo a 

um roteiro de perguntas abertas e fechadas e, com o consentimento do entrevistado, 

as entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas. Também houve o registro 

das percepções da pesquisadora em relação às respostas, comportamentos e 

atitudes dos entrevistados. 

Não foram incluídas nesta pesquisa as lideranças que estavam afastadas por 

motivos de saúde, férias e/ou impossibilitadas de participar no momento. É importante 

ressaltar que, aos entrevistados, foi garantido o direito ao anonimato e à formalização 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 3), justificando-se a opção de 

trabalhar com códigos. 

O roteiro de entrevista 1 (Apêndice 1) possui temas relacionados à cultura 

organizacional (valores), à visão e à estratégia de RH para a inclusão de PcDs, 

experiências pessoais e práticas no convívio com as PcDs no dia a dia de sua função 

laboral e de liderança desses colaboradores.  

 

3.2.2 Roteiro da entrevista 2: do olhar e das práticas das pessoas com 

deficiência (PcDs) no ambiente de trabalho 

 

Para o início dos trabalhos, foi disponibilizada pelo setor de RH a listagem das 

PcDs que trabalham na organização. Essa etapa das entrevistas destinou-se a buscar 

respostas ao objetivo específico: identificar junto às pessoas com deficiências o 

conhecimento e o envolvimento no processo de inclusão no trabalho e como essas 

pessoas estão inseridas na organização. 

Foram entrevistados 34 colaboradores com deficiência, cuja contratação está 

vinculada à Lei de Cotas (Lei nº 8.213/1991). Não foram incluídos nesta pesquisa os 
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colaboradores reabilitados4, as PcDs que se encontravam afastadas por motivos de 

licença de saúde, férias etc. e/ou que não se sentiram confortáveis em contribuir com 

a pesquisa. 

Ressalta-se que a todas as PcDs participantes das entrevistas foi assegurado 

o direito ao anonimato por meio da formalização do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, sendo, por isso, identificadas com códigos. 

O roteiro da entrevista 2 (Apêndice 2) possui temas relacionados à cultura 

organizacional (valores e princípios), ao mercado de trabalho e à visão, aos valores e 

às experiências práticas das PcDs no dia a dia de sua função laboral. 

Com o intuito de propiciar a participação das PcDs nas entrevistas, antes de 

iniciar a coleta, as lideranças de setor e/ou padrinhos esclareciam os objetivos da 

pesquisa às PcDs a serem entrevistadas. No dia marcado, a pesquisadora novamente 

esclarecia as dúvidas e expunha o motivo e a aplicabilidade do instrumento de 

pesquisa. Durante toda a entrevista, existiu o cuidado da não indução, mas apenas 

esclarecer dúvidas. 

Para uma pequena parcela de PcDs com deficiências intelectual, auditiva 

acentuada ou ainda com baixo nível de instrução, foi necessária a reformatação do 

roteiro da entrevista para facilitar a coleta. Sendo assim, o primeiro “roteiro de 

entrevista 2” sofreu alterações, objetivando a minimização de tempo na aplicação do 

questionário e o entendimento, pela sintetização. Foram introduzidas questões 

abertas simples e de múltipla escolha, com uma opção para inserir respostas mais 

pessoais. Esse novo formato foi identificado na pesquisa como “Formato II” (Apêndice 

3). A partir daí, esse novo instrumento de pesquisa pôde ser aplicado ao grupo, com 

resultados mais satisfatórios à obtenção de dados. Vale esclarecer que alguns 

momentos foram considerados de maior dificuldade para a aplicação da entrevista. 

Isso ocorreu com os colaboradores com deficiência auditiva acentuada. Assim, 

buscou-se aplicar as perguntas de forma pausada e direcionada ao entrevistado, de 

forma que pudesse responder a todas elas. 

 

 

 
4 Entende-se por reabilitada a pessoa que passou por "processo orientado a possibilitar que adquira, a partir da 
identificação de suas potencialidades laborativas, o nível suficiente de desenvolvimento profissional para 
reingresso no mercado de trabalho e participação na vida comunitária (BRASIL, 1999). “A reabilitação torna a 
pessoa novamente capaz de desempenhar suas funções ou outras diferentes das que exercia, se estas forem 
adequadas e compatíveis com a sua limitação” (MTE, 2007, p. 22). 
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3.2.3 Coleta de dados sobre a governança na empresa 

 

A coleta de dados sobre a governança na empresa se deu, inicialmente, em 

uma visita exploratória à organização, na qual foi realizada uma entrevista com a 

liderança de RH e a analista desse setor. Na ocasião, foram esclarecidos os objetivos 

da pesquisa e da necessidade da obtenção de informações mais verticalizadas e 

possíveis de documentos que apontassem, de forma mais clara e formalizada, a 

estrutura e as normas relativas ao sistema de governança da organização. 

Dessa forma, apesar de disponível na internet, foram fornecidos 

eletronicamente por esse setor o estatuto e o organograma da organização, por meio 

de procedimento interno e autorização para disponibilização dos referidos 

documentos. Nessa visita que inicialmente não pôde ser gravada, pois antes foi 

necessário dar andamento aos trâmites internos de permissão para a pesquisa, foi 

apresentado o organograma da organização e a liderança de RH esclareceu algumas 

dúvidas da pesquisadora sobre os principais setores/unidades presentes na estrutura 

do referido documento. Entre eles, o Conselho Diretor, composto de presidente, vice-

presidente, conselheiro e seus suplentes; o Conselho Fiscal; a Diretoria Executiva, 

que responde ao Conselho Diretor; as quatro unidades com diretorias independentes, 

que respondem a essa organização E3; além de seis gerências da matriz e mais duas 

coordenadorias (administrativa e comunitária). 

Demais informações foram obtidas posteriormente, com a leitura do estatuto da 

organização. Não houve tempo hábil para conhecer cada um dos setores presentes 

no organograma, o que se configura como uma limitação da pesquisa. 

 

3.3 Análise dos Dados 

 

Constituído como estudo de caso, os dados foram tratados por meio da análise 

de conteúdo do tipo classificatória, como sugere Bardin (2009), técnica conhecida e 

utilizada quando se aplicam questionários com perguntas abertas. 

 A análise de conteúdo visa iniciar um investigador principiante na difícil tarefa 

de fazer uso das técnicas e da interpretação, “isso porque a análise de conteúdo se 

faz pela prática” (BARDIN, 2009, p. 51). 

Para análise do material coletado, foi empregada a estratégia de triangulação 

dos dados a partir das respostas das entrevistas, análise de documentos e anotações 



47 
 

de campo. Sistematicamente, as informações foram tratadas de maneira a serem 

significativas e válidas e, para isso, alguns cuidados foram tomados, como o de não 

apresentar respostas repetidas e situações similares. 

Em se tratando de um trabalho com abordagem qualitativa, o procedimento de 

análise seguiu alguns passos: (i) transcrição das entrevistas e separação dos dados 

em diferentes temas; (ii) separação por temas e categoria de entrevistado utilizando, 

para cada indivíduo, um código, em que LS se refere aos dados coletados nas 

entrevistas realizadas com os gestores, lideranças de RH e de setor/padrinhos e em 

que PcD/LS é o código utilizado para se referir aos entrevistados portadores de 

deficiência. 

Em relação aos dados coletados em documentos da empresa ao se buscar 

informações sobre a governança, após informações e procedimento da liderança de 

RH para obtenção desses documentos, trazidos no item 3.2.3, a interpretação deles 

ocorreu por meio da análise do organograma apresentado e da leitura do estatuto da 

organização. 

As mensagens coletadas foram computadas e categorizadas em frases de 

sentido, em uma estrutura lógica das expressões, sendo observadas as associações, 

denotações e conotações, possibilitando interpretações lógicas do conteúdo. A 

intenção dessa etapa foi agrupar dados considerando-se a parte comum entre eles e 

apresentar os resultados, tendo em vista que cada item corresponde ao processo de 

resposta aos objetivos de pesquisa: (i) a governança na organização objeto de estudo, 

seus valores e princípios; (ii) o processo de inclusão de pessoas com deficiência na 

organização; (iii) o conhecimento e o envolvimento dos colaboradores no processo de 

inclusão; (iv) as práticas dos gestores e lideranças de RH em relação à inclusão de 

pessoas com deficiência na organização; (v) a participação e o envolvimento dos 

padrinhos junto aos colaboradores PcDs; e (vi) os colaboradores com deficiência e 

seu olhar para práticas de inclusão no ambiente de trabalho. 
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

A interpretação e a análise dos dados obtidos para constituição dos resultados 

desta pesquisa foram elaboradas e são apresentadas de acordo com cada objetivo 

específico, ou seja, cada subcapítulo dos resultados compõe-se de um 

desdobramento dos objetivos. Da mesma forma, busca-se na apresentação responder 

à problemática de pesquisa. Ao se iniciar cada subcapítulo de resultado, destacam-se 

a forma de coleta e o instrumento utilizado. 

 

4.1 A Governança na Organização Objeto de Estudo e seus Valores 

 

Este subcapítulo tem como finalidade descrever o sistema de governança da 

organização objeto de estudo, seus valores e o processo de inclusão de pessoas com 

deficiência. Para tanto, foram utilizadas pesquisas bibliográfica e documental. A 

documental teve como base o estatuto da organização do ano de 2015 e ainda em 

vigor. Também foram utilizados os dados obtidos nas entrevistas realizadas com as 

lideranças de RH, o que engloba a Gerência de Recursos Humanos (GRH), a 

liderança de recrutamento e seleção e os setores Serviço de Apoio à Saúde do 

Trabalhador (SAST) e Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em 

Medicina do Trabalho (SESMT).  

As entrevistas também alcançaram lideranças de setor (padrinhos das PcDs) 

que foram escolhidas buscando-se um olhar para alguns critérios: o seu tempo de 

casa junto e no convívio com os seus colaboradores PcDs, os que possuem em sua 

equipe um maior número de PcDs e os que não estavam em férias ou licença durante 

a aplicação das entrevistas na organização. Buscou-se entender, também, a formação 

profissional dessas lideranças/padrinhos das PcDs, pois são colaboradores de uma 

organização com o core business na área da educação (ensino) e saúde e participam 

de perto do dia a dia laboral das pessoas com deficiência. 

Não participaram das entrevistas as lideranças de colaboradores reabilitados. 

Alguns recortes foram necessários, tendo em vista o pouco tempo para a pesquisa de 

campo no que se refere ao cronograma da pesquisa. A coleta de dados ocorreu no 

período de janeiro e fevereiro de 2019. 

Entre os documentos analisados, destacam-se o estatuto (2015), o 

organograma da organização e a listagem dos colaboradores PcDs e reabilitados da 
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organização, todos fornecidos pelo setor de RH com a ciência e o consentimento da 

gerência de RH. 

A organização identificada na pesquisa por E3 tem personalidade jurídica de 

direito privado, e é uma entidade de colaboração com o poder público com a finalidade 

de manter instituições cujo core business estão nas áreas da saúde e da educação. 

Tem na sua missão, entre outras coisas, promover o desenvolvimento do ser humano 

e a qualidade em educação e saúde. A instituição goza de autonomia administrativa, 

financeira e disciplinar nos termos da lei e de seu estatuto. Ou seja, é uma pessoa 

jurídica de direito privado e seus colaboradores são contratados pelo regime da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Quando há a necessidade de uma 

prestação de serviço autônoma e/ou de uma pessoa jurídica na organização, essa 

relação se dá por meio contratual. 

A organização tem por finalidade, ainda, a criação e a manutenção de 

programas educativos (ensino) e assistenciais que beneficiam suas partes 

interessadas, o que inclui a comunidade em seu entorno. Apesar da existência de 

mecanismos para atividades de intercâmbio com entidades congêneres nacionais e 

estrangeiras, devido ao restrito tempo para a pesquisa de campo não foi possível 

constatar, de forma mais detalhada, a presença de boas práticas de acessibilidade 

ligadas à tecnologia e à inovação na aquisição de recursos e equipamentos para as 

PcDs. Oportunidades de intercâmbio como essas possibilitam a melhoria da qualidade 

e acessibilidade no ambiente laboral e organizacional a vários tipos de PcDs, sejam 

elas colaboradores, sejam clientes ou visitantes da organização. 

No que se refere aos órgãos deliberativos, estão presentes a Assembleia Geral, 

o Conselho Diretor (que administra a organização), a Presidência e o Conselho Fiscal 

com suas respectivas funções de administração e competência (Figura 1). 

A Assembleia Geral (órgão de deliberação nos termos do estatuto), o Conselho 

Diretor e o Conselho Fiscal também são regulamentados em suas atividades pelo 

estatuto da organização. O presidente eleito do Conselho Diretor é o presidente da 

organização, com mandato de quatro anos, sendo admitida a reeleição por mais um 

mandato. Estando o presidente impedido, será substituído pelo vice-presidente do 

Conselho Diretor. Esse conselho é composto de três membros efetivos e três 

suplentes. Dentre os três membros efetivos, um representa a comunidade local e dois 

representam o quadro funcional da organização, para o qual é necessário que estejam 

admitidos há mais de cinco anos. É importante salientar que esses três membros que 
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compõem o Conselho Diretor saem de duas listas sêxtuplas, elaboradas pela 

Assembleia Geral da organização após processo eleitoral, cabendo a escolha, dentre 

os nomes, pelo governador do estado. 

 

Figura 1 – Organograma da organização 
 

 
         Fonte: Estatuto da organização, 2015. 

 

O formato para eleger os representantes que irão compor o Conselho Diretor, 

seja inicialmente pelo processo eleitoral interno entre os funcionários da organização 

(por meio de “lista aberta com o respectivo número de votos recebidos” – artigo 18, § 

9º do estatuto da organização), seja pela Assembleia Geral, que votará e elaborará a 

lista sêxtupla a ser encaminhada ao governador do estado, aponta a busca de 

processos eleitorais respaldados em princípios como transparência, participação e 

conformidade legal (compliance). Isso pode ser visto no edital aprovado pelo Conselho 

Diretor e que é publicado no órgão oficial local 90 dias antes do término do mandato 

do Conselho Diretor vigente. Além disso, oportuniza-se um período de 15 dias para 
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inscrições dos membros da comunidade interessados em participar do referido edital 

e para a formação da lista dos candidatos pertencentes ao quadro funcional, que 

passará por eleição direta entre os próprios funcionários e depois divulgada com o 

respectivo número de votos para cada um. 

Na eleição, são indicados dez nomes de colaboradores da organização. Caberá 

à Assembleia Geral analisar os currículos de todos eles e, por eleição para formação 

das duas listas sêxtuplas, realizada mediante voto secreto (por meio da urna e de 

forma sucessiva) de pelo menos dois terços dos membros da Assembleia Geral, serão 

eleitos aqueles que obtiveram maioria simples dos votos. Cada uma dessas listas será 

composta de quatro pessoas pertencentes ao quadro funcional da organização que 

trabalham há mais de cinco anos e de dois membros da comunidade local, todos de 

ilibada reputação e notório saber. 

Em relação à participação de PcDs em espaços representativos como a 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da organização, apesar de haver 

poucas PcDs presentes, pôde-se perceber durante as entrevistas a ausência da plena 

percepção da importância de sua representatividade e do como podem contribuir e 

realizar ao serem membros dessa comissão. 

Nota-se, portanto, que a inclusão das PcDs nesses espaços de participação 

eleitoral pode estar fragilizada e não efetivamente representada por não se 

proporcionarem a elas o estímulo ou as informações necessárias para que se tornem 

ativas e conscientes das questões de cidadania e de participação. Dessa forma, 

muitas PcDs poderiam participar do processo eleitoral, pois várias possuem mais de 

cinco anos de trabalho na organização. 

Nesse sentido, é importante se ater a quais práticas para a participação das 

PcDs nesses processos eleitorais vêm sendo realizadas ou podem ser implementadas 

na estrutura de governança e no corpo diretivo ou consultivo da organização, de forma 

mais efetiva, a fim de que se garanta as oportunidades de inclusão das PcDs também 

nesses espaços de participação democrática. 

Incluir socialmente as PcDs pressupõe o exercício da igualdade, do respeito às 

diferenças e do direito de cidadania que lhes cabe. Refletir sobre esses direitos que 

lhes são inerentes significa exercer os direitos humanos, bem como promovê-las ao 

exercício da democracia. 

Retomando a condução do processo eleitoral para a lista sêxtupla, uma 

comissão eleitoral é nomeada pelo Conselho Diretor, dentre os funcionários da 
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organização (que não sejam os membros da Assembleia Geral). Sua responsabilidade 

é o encaminhamento das listas sêxtuplas ao presidente da organização com indicação 

dos votos (obtidos em ordem decrescente), logo que encerrada a apuração. Caberá 

ao presidente da organização o encaminhamento das listas sêxtuplas ao governador 

do estado (no dia útil seguinte ao seu recebimento), para que ele escolha, dentre os 

nomes nas duas listas sêxtuplas, os representantes do Conselho Diretor. A 

fiscalização se dá pela Promotoria de Justiça.  

Como pode ser observado, são várias as partes interessadas e envolvidas 

nessa prática eletiva. Isso colabora para inviabilizar práticas indevidas e facilitar as 

que são corretas para a boa governança, possibilitando “um clima de confiança tanto 

internamente quanto nas relações com terceiros” (IBGC, 2015, p. 20). Os critérios de 

priorização da experiência, o tempo de empresa do colaborador candidato, a 

competência técnica analisada por meio dos currículos, além da confiança do que eles 

provavelmente já demonstraram para grande parte do público votante, quando são 

escolhidos por ele em eleição direta, demonstram a busca do princípio da equidade, 

que se dá no “tratamento justo e isonômico de todos os sócios e demais partes 

interessadas (stakeholders), levando em consideração seus direitos, deveres, 

necessidades, interesses e expectativas” (IBGC, 2015, p. 21). 

Todavia, é necessário um olhar atento, como apontado anteriormente, à 

participação mais ativa das PcDs nesse processo eleitoral, para que o tratamento justo 

e isonômico realmente faça valer os direitos delas de cidadãos. De acordo com o 

Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência (IBDD, 2008, p. 38-39), 

“para as pessoas com deficiência, direitos civis, direitos políticos, direitos sociais, 

direitos coletivos fazem parte de uma realidade por construir”. O IBDD ressalta que os 

direitos políticos são desrespeitados, visto “que a grande maioria das pessoas com 

deficiência não faz parte do processo político” (IBDD, 2008, p. 39), devido às 

condições para o exercício do voto não serem acessíveis ou “porque seu alijamento 

da cidadania faz com que não exista representação política consistente para as suas 

reivindicações” (IBDD, 2008, p. 40). Essa condição merece ser revista, para que seja 

oportunizado o exercício de um direito que é de todos. 

Quanto ao princípio da transparência (disclosure) como valor, “consiste no 

desejo de disponibilizar para as partes interessadas as informações que sejam de seu 

interesse e não apenas aquelas impostas por disposições de leis ou regulamentos 

[...]” (IBGC, 2015, p. 20). Essa conceituação do código de melhores práticas do IBGC 
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vai mais além, informa que o princípio da transparência não deve se restringir “ao 

desempenho econômico-financeiro” (IBGC, 2015, p. 20), ou seja, ao balanço e ao 

relatório anual, mas contemplar “os demais fatores (inclusive intangíveis) que norteiam 

a ação gerencial e que conduzem à preservação e à otimização do valor da 

organização” (IBGC, 2015, p. 20). Ou seja, apesar de legalmente corretas, algumas 

das competências e obrigações do Conselho Diretor são também mecanismos legais 

de prestação de contas (accountability) e de responsabilidade corporativa 

(compliance), conforme artigo 19, incisos IV e IX do estatuto da organização. Entre 

elas, estão: a) “fixar e divulgar a todos os funcionários a remuneração e o regime de 

trabalho do Diretor Executivo e de todos os dirigentes [...]” das instituições mantidas 

pela organização E3; b) Encaminhar ao Conselho Fiscal o balanço e os relatórios 

anuais “acompanhados de parecer subscrito por todos os membros, com expressa 

consignação dos votos respectivos”.  

Vislumbra-se que outros dados poderão suprir um futuro relatório de 

sustentabilidade, trazendo informações das boas práticas às partes interessadas, em 

especial as ações de inclusão de PcDs, foco desta pesquisa, e com isso facilitar o 

acesso a esses recursos, tanto humanos como materiais, educacionais, de saúde e 

culturais com que a organização trabalha. Assim, ela contribuiria ainda mais para a 

aproximação de todo o seu entorno e partes interessadas, demonstrando a sua 

qualidade de gestão, a busca da longevidade e a prática do bem comum. 

Outra prática presente na organização que aponta a busca dos princípios de 

transparência (disclosure), equidade (fairness) e prestação de contas (accountability), 

os quais contribuem para a sustentabilidade organizacional e a boa imagem da 

organização, é a presença do Conselho Fiscal. Este é composto de três membros 

titulares e três suplentes, escolhidos anualmente pela Assembleia Geral (dentre os 

componentes desta ou não), podendo ser reeleitos por mais um mandato. Compete a 

esse conselho, conforme o artigo 19, incisos IV e IX, do estatuto da organização: 

 a) o exame dos livros contábeis e papéis de escrituração da organização, “o estado 

do caixa e os valores em depósito, devendo os demais administradores fornecer as 

informações que forem solicitadas”;  

b) “lavrar no livro de ‘Atas e Pareceres’ do Conselho Fiscal os resultados dos exames 

procedidos”;  
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c) apresentar para a Assembleia Geral um parecer sobre as atividades econômicas 

da organização, “no exercício em que servir, tomando-se por base o inventário, o 

balancete e as contas”; 

 d) “denunciar à Assembleia Geral os erros, fraudes ou crimes que descobrir, 

sugerindo as medidas que reputar úteis” à organização; 

 e) “convocar a Assembleia Geral Ordinária, se o Conselho Diretor retardar por mais 

de um mês a sua convocação, e a Extraordinária sempre que ocorrerem motivos 

graves e urgentes”. 

Um correto mecanismo de fiscalização e controle possibilita futuras 

implementações de políticas e programas de compliance. Assim, será necessário e 

importante que “os responsáveis da alta direção estejam também comprometidos [...]” 

(OLIVEIRA; PONÇONI, 2018, p. 107). Com esse novo olhar para gerir seus 

processos, a organização estará alinhando, monitorando e minimizando passivos 

legais e éticos, com uma gestão articulada ao princípio da responsabilidade 

corporativa (compliance).  

Silveira (2015) salienta que o alinhamento da responsabilidade corporativa vai 

ao encontro da “autorregulação”, uma forma de governança e gestão na qual as 

organizações assumem de forma voluntária, e não baseada em exigências legais, os 

encargos causados por seus impactos sobre as partes interessadas (stakeholders). 

De acordo com o autor, a premissa dessas empresas não é serem espectadoras 

passivas do que acontece no mundo, mas desenvolver iniciativas concretas a fim de 

melhorar a situação do seu entorno. 

Os dados da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da 

Economia (MT, 2018), corroboram Silveira (2015) ao apontarem a presença ainda 

pequena da disponibilização de espaço para PcDs nas organizações, além de outras 

questões não menos importantes, como a contratação desde 2003 “de 448 mil 

pessoas com deficiência e reabilitados em todo o país [...]”, todavia “[...] em 

decorrência de operações de fiscais” (MT, 2018). De um lado, há os direitos de 

inclusão das PcDs no mercado de trabalho sendo gradativamente realizados; de 

outro, vê-se a ausência da autorregulação (SILVEIRA, 2015) de várias organizações, 

ainda presente no universo laboral das PcDs. 

Como já abordado, a ausência de autorregulação e de uma consciência 

voluntária e adepta à diversidade humana acabam por promover movimentos de 

fiscalização do trabalho para que a contratação de PcDs aconteça, o que seria 



55 
 

desnecessário se as organizações vivenciassem, em sua cultura institucional, de 

forma efetiva a RSC. 

Assim, o princípio da responsabilidade social corporativa (compliance), 

presente no código de melhores práticas do IBGC, pode ser um instrumento favorável 

à implementação do sistema de compliance nas organizações, não apenas para a 

conformidade legal e o zelo que os agentes de governança devem ter para a 

viabilidade econômico-financeira dela e para reduzir externalidades5 negativas que 

impactem seus negócios, a sociedade e o meio ambiente, mas para que possibilite o 

aumento das externalidades positivas, podendo ser uma “ferramenta relevante de 

incentivo à inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho brasileiro” 

(OLIVEIRA; PONÇONI, 2018, p. 109). 

De acordo com Rossetti e Andrade (2014), a governança corporativa não é um 

modismo e suas práticas têm raízes firmes. Sua adoção cria bases sólidas para a 

condução de boas práticas de governança corporativa, sendo os valores uma das 

suas mais importantes dimensões, considerados pelos autores como um dos pilares 

que lhe dão sustentação. Todavia, esses valores são vivenciados e praticados por 

pessoas, e é nas atitudes e comportamentos que comungam que se poderá 

disseminar uma cultura organizacional inclusiva, responsável e cidadã. 

Oliveira e Ponçoni (2018, p. 109) apontam que a “seleção de profissionais 

íntegros” é prática preventiva e que as organizações devem investir em treinamentos 

que se ocupem da transmissão de princípios e valores éticos, e não apenas para 

desenvolver habilidades. Salientam ainda que o acompanhamento e controle, por 

exemplo a existência de um canal de denúncia, acompanhados da investigação e 

punição das irregularidades constatadas contribuem para que se valorizem “os que 

seguem as regras internas e a legislação vigente [...]” (OLIVEIRA; PONÇONI, 2018, 

p. 109). 

É por isso que o código de conduta passou a ser um documento importante na 

implantação de políticas de governança e de autorregulação nas organizações. 

 
5 Efeitos de uma transação que incidem sobre terceiros que não consentiram ou dela não participaram não 
completamente refletidos nos preços. Externalidades podem ser positivas ou negativas (IBGC, 2015, p. 16). 
Externalidades são os efeitos sociais, econômicos e ambientais indiretamente causados pela venda de um produto 
ou serviço. A obra de Willian Kapp The Social Costs of Private Enterprise (1950) pode ser considerada como a 
primeira etapa significativa da reflexão das múltiplas fontes dos custos sociais, induzidas pelo funcionamento da 
economia capitalista e ação empresarial, ou seja, da necessidade das empresas de internalizar as externalidades 
sociais e ambientais da produção. 
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Nessa linha, buscaram-se informações a respeito da existência ou não de um 

código de conduta na organização estudada. O retorno de todas as lideranças 

entrevistadas foi de desconhecimento do referido código, o que foi confirmado depois 

pela liderança de RH, de que referido código não existe, apesar de ser discutida a 

necessidade de sua implementação. 

Conforme Silveira (2015, p. 177), “a construção de um sistema eficaz de 

compliance deve ser vista como uma oportunidade da organização”, visto que lhe 

assegurará um padrão de excelência operacional, minimizando riscos de impactos 

reputacionais, reduzindo passivos legais e promovendo os seus valores. Assim, a 

presença de um código de ética ativo aponta ser ferramenta de importância. Todavia, 

a organização possui o Manual do Colaborador, no qual constam sua missão, visão, 

valores e questões éticas. O manual é entregue na atividade de integração realizada 

pelo departamento de RH, ou seja, quando o colaborador passa a fazer parte da 

organização. 

Destaca-se que o referido manual é diferente para cada nicho de trabalho 

presente na organização, visto que suas demais unidades possuem áreas 

diferenciadas de atuação (saúde e educação, com sindicatos diferentes). Nesse 

sentido, há um reajuste da missão, visão e valores, que se aproximam das áreas de 

atuação dessas unidades, mas que servem de espelho e inspiração para todas elas. 

Apesar de todas as lideranças entrevistadas terem o conhecimento de que 

existem valores, missão e visão da organização, pode-se perceber que um número 

restrito se lembrou efetivamente deles, entre alguns a ética e a transparência. 

Os demais valores, como respeito ao ser humano, integração, responsabilidade 

social, sinergia, entre outros, não foram citados pelos entrevistados. E são justamente 

esses valores que se alinham às práticas de inclusão e que poderiam ser mais bem 

trabalhados e disseminados junto às PcDs e a todos os colaboradores. Apesar da 

presença de placas que informam os valores, a missão e a visão da organização 

dispostas na entrada das unidades, no site e na intranet (ambiente virtual com várias 

informações úteis para os colaboradores), além do Manual do Colaborador, existem a 

atenção do departamento de RH para melhorar a disseminação de tais valores. 

Dessa forma, um olhar atento das lideranças à criação e implantação de um 

código de ética na organização é prática que merece atenção, visto que isso “tem por 

finalidade principal promover princípios éticos e refletir a identidade e a cultura 

organizacionais, fundamentados em responsabilidade, respeito, ética e considerações 
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de ordem social e ambiental” (IBGC, 2015, p. 93). Esse ambiente acaba por fomentar 

e elevar, de acordo com esse instituto, “o nível de confiança interno e externo na 

organização” (IBGC, 2015, p. 93), trazendo como resultado a valorização de dois 

ativos significativos à organização, que são a reputação e a imagem. 

Em tal ambiente, a presença de um setor que contemple de forma estratégica 

e estruturada políticas e práticas voltadas à gestão socioambiental, ou seja, à 

responsabilidade social corporativa e à sustentabilidade, merece foco, visto que 

aborda assuntos correlatos à diversidade, inclusão social das PcDs e direitos 

humanos. 

Diante das experiências em campo e dos relatos dos entrevistados, pôde-se 

notar um clima de acolhida a esses colaboradores PcDs. Nesse sentido, entender o 

percurso formativo e os valores pessoais acolhidos na convivência com as diferenças 

por parte desses profissionais se tornou necessário. 

Um ponto de atenção vai ao encontro das suas unidades, que merecem um 

maior alinhamento e compartilhamento de suas práticas de inclusão, visto que esse 

clima fraterno e humanizado não se concentra apenas na organização E3 e nas suas 

duas unidades estudadas (há um total de quatro vinculadas à organização). Se há 

PcDs e lideranças/padrinhos nas outras unidades com boas práticas de inclusão, dar 

foco ao modo como esse acolhimento ocorre nelas é contribuir para que a inclusão 

aconteça de forma mais sustentável em todo o ambiente (unidades) da organização. 

Vale mencionar que a pesquisa não se deu nas outras duas unidades devido ao 

escasso tempo para sua realização. 

É importante, também, um olhar atento das lideranças da organização E3 a 

mecanismos que oportunizem práticas mais estruturadas que as já existentes em suas 

unidades, como o Núcleo de Acessibilidade. Acredita-se que, diante dos relatos e das 

observações de campo, o referido Núcleo de Acessibilidade, se estrategicamente 

estruturado, poderá contribuir significativamente no incremento do processo de 

inclusão de PcDs na organização. 

Até o momento, suas práticas estão fortemente voltadas ao atendimento no 

âmbito educacional, com seus alunos, e pontualmente (quando demandado) aos 

colaboradores PcDs da unidade e do setor de RH. 

Unir forças advindas de estruturas já existentes dentro da organização é papel 

inerente à boa governança, que mapeando seus stakeholders pode aproveitar sua 
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“própria estrutura interna já existente” para, em seguida, ir ao encontro dos demais 

parceiros externos. Acredita-se que os resultados dessa prática serão significativos. 

 O Núcleo de Acessibilidade é um espaço situado em uma das quatro unidades 

da organização, cujo core business é a educação. De acordo com uma das 

coordenações desse núcleo (LNA1), “[...] ele partiu de uma exigência do Ministério da 

Educação (MEC), para que a instituição estivesse preparada para receber pessoas 

de todas as diversidades [...]”. Ciente de sua responsabilidade de proporcionar um 

ambiente inclusivo e de favorecimento às diferentes demandas de todas as suas 

partes interessadas, esse núcleo foi criado em 2015 e tem, entre seus propósitos, o 

envolvimento, a participação e o convívio com a diversidade. Trata-se de um espaço 

que busca a abertura, o respeito, o acolhimento e o apoio às diferentes crenças, 

costumes, valores e diferenças dos envolvidos nesse espaço que busca a igualdade 

de condições. Visa também a propostas e projetos de formação profissional e cidadã 

aos seus alunos, e sua política se alinha não só à facilitação de acesso desse público 

da instituição, como à sua permanência e inserção no mercado de trabalho.  

O núcleo busca, entre seus objetivos, colaborar para a formação e 

sensibilização de seu público de interesse sobre temas ligados à inclusão e 

acessibilidade; propor projetos para aquisição de recursos e tecnologias de 

assistência e, assim, possibilitar acesso ao espaço e aos processos de formação 

educacional nele desenvolvidos; conscientizar seus stakeholders sobre o direito das 

pessoas com deficiência e mobilidade reduzida e sobre a igualdade de condições nas 

diferenças (gênero, credo, etnia, cultura, orientação sexual, classe social e 

nacionalidade); apoiar soluções para eliminação de barreiras atitudinais, 

arquitetônicas etc.; adequar o currículo, quando necessário, ao aluno com 

necessidade educacional especial; promover cursos, eventos e palestras voltados às 

questões de acessibilidade e inclusão para conscientização de seu público de 

interesse. 

 Sua estrutura é composta de seis coordenadorias. Neste trabalho, são citadas 

apenas aquelas que vão ao encontro dos objetivos desta pesquisa. Essas 

coordenadorias são responsáveis pelo desenvolvimento de projetos de apoio à 

pessoa com deficiência, como os relacionados à acessibilidade física, direitos 

humanos, psicopedagógico, mercado de trabalho etc. 
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 Conforme abordado, esse núcleo é um espaço recente em sua criação e, pela 

estrutura e prática que possui, é considerado um processo em construção: “[...] tem 

muita coisa vai para se fazer” (LNA2). 

 No que se refere ao alcance em relação às demais unidades, suas práticas 

estão voltadas para a unidade central e para a unidade onde o próprio Núcleo de 

Acessibilidade está localizado. Quando demandado, apoia pontualmente as 

solicitações, visto que o departamento de RH (na unidade central) é que coordena e 

apoia esse trabalho de inclusão e acessibilidade aos funcionários da organização. 

No que se refere à inclusão da PcDs no mercado de trabalho, foi informado 

que, quando detectam um aluno com interesse, o primeiro contato é com o RH da 

organização a fim de verificar a possibilidade de fazer uma entrevista, visto que, de 

acordo com a liderança LNA1, “[...] a organização acolhe muito bem o deficiente [...]” 

e vai buscar nela um lugar (posto de trabalho) onde esse aluno vá ficar bem. O Núcleo 

de Acessibilidade acolhe a PcD de qualquer uma das unidades da organização, de 

acordo com a liderança LNA1 “[...] esse a gente faz chegar à organização [...]” e os 

encaminha para as outras organizações da cidade, quando é de interesse do próprio 

aluno. 

Outra informação trazida pela liderança LNA1 é que a organização objeto de 

estudo disponibiliza oportunidades de outras instituições da cidade para, caso 

queiram, divulgar suas vagas de PcDs disponíveis (há um painel de vagas na 

organização): “[...] o que eu vejo hoje? Às vezes, eu tenho a vaga, há empresa me 

pedindo, mas a qualificação dos PcDs ainda é baixa e o nível de exigência das 

empresas é alto [...] Elas querem o deficiente capacitado, que tenha, de preferência, 

físico porque é mais fácil de lidar (essas são as respostas que eu encontro), e aí nós 

temos esse impasse [...]”. 

Dados da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da 

Economia (MT, 2018), bem como a abordagem de Silveira (2015), vão ao encontro do 

relatado pelo entrevistado LNA1, quando apontam a presença ainda pequena da 

disponibilização de espaço para as PcDs nas organizações. 

Assim, um trabalho educativo (core business da organização), multissetorial 

e/ou de parcerias, poderá ser muito bem-vindo no sentido de impactar positivamente 

o incremento da diversidade e inclusão das PcDs (sejam alunos, sejam funcionários) 

dentro e fora da organização, fazendo valer o respeito à igualdade de condições em 

toda a organização. 
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4.1.2 O processo de inclusão de pessoas com deficiência na organização 

 

É sob este olhar que esta pesquisa buscou entender: o processo de inclusão 

de pessoas com deficiência (PcDs) na organização, a sua forma de contratação e de 

receptividade no ambiente laboral, os canais de comunicação, bem como outras 

oportunidades e desafios que a organização enfrenta na busca do acolhimento e 

contratação de colaboradores com deficiência no mercado de trabalho, pois, pelo seu 

porte, enquadra-se na Lei de Cotas (Lei nº 8.213/1991). 

Dessa forma, o método de coleta de dados contou com entrevistas às 

lideranças de RH, incluindo ainda lideranças do Serviço de Apoio à Saúde do 

Trabalhador (SAST) e do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em 

Medicina do Trabalho (SESMT), bem como as lideranças de setor, totalizando 12 

pessoas (Quadro 3). Outras quatro lideranças (coordenadores e alguns deles também 

professores) do Núcleo de Acessibilidade da organização, bem como um profissional 

de interpretação de libras (professora) também foram entrevistados. Ou seja, foram 

feitas entrevistas com 17 lideranças. Vale destacar que, em especial, as lideranças de 

setor/padrinhos contribuíram com informações e experiências vivenciadas em seus 

setores e unidades, pois atuam diretamente com colaboradores PcDs (com deficiência 

auditiva, visual e intelectual, com cadeirantes e com pessoas que possuem nanismo). 

Alinhado o contexto metodológico da coleta de dados, partiu-se para o 

entendimento da inclusão das PcDs na organização. Para tal, buscou-se compreender 

não só o seu sistema de governança e valores, mas ter um olhar atento para os 

mecanismos que movem o contexto da diversidade na organização, mais 

especificamente as boas práticas para a inclusão das PcDs. Entre elas, identificar o 

envolvimento dos setores e lideranças/padrinhos no acolhimento dos colaboradores 

PcDs, o conhecimento dessas pessoas em saber lidar com as diferenças, a 

acessibilidade e a inclusão no ambiente laboral e o compartilhamento de ideias, 

informações, práticas e valores vivenciados no convívio com essas PcDs. Também se 

buscou entender seus canais de comunicação, o monitoramento de indicadores, 

processos de gestão, entre outras questões diretamente relacionadas com as PcDs 

no ambiente de trabalho. 
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  Quadro 3 – Lideranças/padrinhos entrevistados da organização: características 

Gênero Grau de escolaridade Formação 
Tempo de serviço 

na organização 

Masculino Ensino Superior completo Medicina 17 anos 

Masculino Ensino Médio 
Ensino Médio 

completo (2º grau) 
12 anos 

Masculino Pós-graduação 
Técnico em Segurança 

do Trabalho 
9 anos 

Feminino Pós-graduação Nutrição 7 anos 

Masculino Ensino Superior incompleto Administração 16 anos 

Masculino Ensino Superior completo Administração 27 anos 

Feminino Pós-graduação Área Financeira 17 anos 

Feminino Ensino Superior completo Bioquímica 11 anos 

Feminino Pós-graduação Gestão de Pessoas 8 anos 

Feminino Ensino Superior completo Administração 29 anos 

Masculino 
Ensino Médio completo 

(2º grau) 
Assistente 

Administrativo 
9 anos 

Masculino Pós-graduação Gestão de Pessoas 2 anos 

  Fonte: A autora, 2019. 

 

Sendo assim, as primeiras buscas (entrevistas) foram realizadas junto às 

lideranças de setor para conhecer de perto a realidade laboral das PcDs em seu local 

de trabalho. Ou seja, como esses entrevistados entendem e participam da inclusão 

da pessoa com deficiência, a sua formação (visto o core business da organização) e 

de que forma isso acontece.  

Nesse sentido, percebe-se que essa prática é vista e entendida pelas 

lideranças, com atenção não só para o cumprimento do dever legal (Lei de Cotas), ou 

seja, as PcDs são vistas com naturalidade. Há o entendimento de que se pode 

aprender muito com elas. Todavia, algumas dessas lideranças apontam uma visão 

distorcida da deficiência, mesmo que sob o manto da boa intenção de buscar a 

igualdade nas deficiências, quando salientam que “todos somos deficientes [...] todos 

nós temos uma deficiência e temos que trabalhar ela [...]” (LS12). 

Indo ao encontro dessa afirmativa, vale refletir que, por mais que estejamos 

cientes de nossas deficiências, conhecer os desafios que PcDs enfrentam diante da 

sua real limitação (infinitamente maior) – seja pela condição física, seja psicológica, 

de capacitação para o mercado de trabalho ou na sociedade, no que se refere ao 

preconceito e ao direito de ir e vir (acessibilidade) – é significativamente importante 

para entender a impactante diferença entre as deficiências e, imbuídos desse espírito, 

contribuir de forma mais atenta e efetiva para a real inclusão das PcDs. 

No geral, observou-se um bom clima de acolhimento e valorização das PcDs 

nos setores. A organização está voltada para que elas se sintam bem e adaptadas em 
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suas funções em boa parte dos setores. Todavia, os desafios de adaptação e o 

acolhimento do outro, em alguns setores, também foram relatados como pontos a 

serem melhorados, seja pelo tipo de prestação de serviço realizada no setor ou, ainda, 

pela resistência ou insegurança das próprias PcDs e de alguns colaboradores em 

trabalhar suas próprias deficiências diante das diferenças. 

Pôde-se perceber a presença de colaboradores PcDs na organização, tanto na 

matriz quanto em outras duas unidades e, por vezes, mais de uma PcD no mesmo 

setor trabalhando de forma dedicada. Muitos delas, são funcionárias há vários anos. 

Em relação à diversidade e equidade de gêneros (homens e mulheres PcDs), 

buscou-se manter um olhar atento à inclusão e ao papel da mulher PcD na 

organização, bem como desvelar as funções desempenhadas, o desenvolvimento e a 

ascensão profissional. Nesse aspecto, após análise documental disponibilizada pelo 

setor de RH e uma visita ao SAST, notou-se um equilíbrio nas contratações desses, 

apesar de não ser estrategicamente planejado e de a pesquisa abarcar apenas o 

recorte de 34 colaboradores PcDs entrevistados. Desse recorte, 16 são mulheres e 

18 são homens, conforme Quadro 4. 

Assim, o tema que aponta a inclusão da mulher PcD na organização não é 

tratado de forma específica (gênero), todavia há a preocupação com o acolhimento 

funcional saudável, igualitário e coerente com a constituição física e deficiência, 

sempre com o intuito de atender à norma legal e de se criar o melhor ambiente para 

todos. Não há diferença com ninguém nos momentos de contratação e o foco é 

sempre a capacitação para a adaptação da função, conforme LS1: “[...] pode-se 

adaptar para o funcionário [...]”. 

 
Quadro 4 – Desempenho de função em relação ao tempo na organização, gênero e 
tipo de deficiência 

Função Tempo na organização 
Tipo de 

deficiência 
Gênero 

Auxiliar administrativo 4 anos e 7 meses Física Feminino 

Porteiro 2 anos e 5 meses Visual Masculino 

Porteiro 2 anos e 7 meses Visual Masculino 

Porteiro 2 anos e 1 mês Física Masculino 

Porteiro 3 anos e 11 meses Intelectual Masculino 

Porteiro 5 anos e 10 meses Intelectual Masculino 

Recepcionista 8 meses Física Feminino 

Auxiliar administrativo 4 anos e 8 meses Auditiva Feminino 

Compras 22 anos e 1 mês Física Masculino 

Auxiliar administrativo 6 anos e 11 meses Física Feminino 

Auxiliar administrativo 3 anos Auditiva Feminino 

Técnico de laboratório 9 anos e 9 meses Física Feminino 

Auxiliar administrativo 1 ano e 6 meses Física Feminino 



63 
 

Auxiliar administrativo 1 ano e 11 meses Visual Feminino 

Assistente administrativo 3 anos e 11 meses Física Feminino 

Auxiliar administrativo 7 anos Auditiva Masculino 

Auxiliar administrativo 3 anos e 10 meses Auditiva Masculino 

Auxiliar administrativo 10 anos e 3 meses Física Masculino 

Auxiliar de lavanderia 4 meses Auditiva Masculino 

Assistente administrativo 8 anos e 9 meses Física Feminino 

Auxiliar de limpeza 5 anos e 8 meses Auditiva Feminino 

Auxiliar de lavanderia 3 anos e 8 meses Física Masculino 

Auxiliar de lavanderia 6 anos e 1 mês Visual Feminino 

Auxiliar de lavanderia 7 anos Auditiva Feminino 

Auxiliar de limpeza 2 anos e 7 meses Intelectual Masculino 

Assistente administrativo 11 anos e 5 meses Física Masculino 

Auxiliar administrativo 2 anos e 2 meses Física Feminino 

Auxiliar administrativo 4 anos e 7 meses Física Masculino 

Auxiliar administrativo 4 anos e 10 meses Física Feminino 

Auxiliar administrativo 3 anos Visual Masculino 

Auxiliar administrativo 2 anos e 4 meses Visual Feminino 

Professor auxiliar 7 anos e 1 mês Física Masculino 

Assistente de infraestrutura 2 anos e 1 mês Visual Masculino 

Técnico de enfermagem 10 anos e 8 meses Visual Masculino 

Fonte: A autora, 2019. 

 

Sobre se há restrições para assumir essas funções no que se refere à inclusão 

dos gêneros, foi informado por LS1 que isso não se dá por razões de gênero, mas 

devido “[...] à constituição física e pela demanda do serviço [...]. Se tiver alguma 

condição de adaptação para ele, nós nunca pensamos em termos de gênero [...], do 

ponto de vista técnico médico [...] se existe uma competência possível não há 

problema. Nunca vamos pensar em gênero”. 

Nesse sentido, a liderança da empresa informou que a observação é feita com 

base no cuidado em relação à consequência que o trabalho pode gerar na constituição 

física da pessoa. 

Sobre a percepção do tipo de função e deficiência em relação à inserção da 

mulher PcD na organização, observou-se que, diante de seu core business (áreas da 

educação e da saúde), as funções que são realizadas por colaboradoras PcDs são: 

auxiliar administrativo, assistente administrativo, técnico de laboratório, recepcionista, 

auxiliar de lavanderia e auxiliar de limpeza. Ou seja, são funções que apontam não 

serem capazes de gerar impacto significativo à saúde dessas colaboradoras diante 

de suas deficiências, visto que, para as funções de auxiliar e assistente 

administrativos, os tipos de deficiência são a física, auditiva e visual. Para as auxiliares 

de lavanderia, os tipos de deficiência são auditivos e visuais, e auditiva no caso de 

auxiliar de limpeza. Nas demais funções, de recepcionista e técnico de laboratório, a 

deficiência presente é a física. Apesar de não se ter um alcance do grau da deficiência 
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e a especificidade detalhada, pelo compromisso com o sigilo e anonimato dos 

entrevistados, percebe-se a presença do critério técnico médico voltado para a função, 

focado no bem-estar e qualidade de vida laboral dos colaboradores PcDs. 

Em relação a esse aspecto, estão ligados ao RH o Serviço de Apoio à Saúde 

do Trabalhador (SAST), setor este da Medicina do Trabalho, bem como o Serviço 

Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT). 

Tais departamentos estão sempre atentos aos demais setores externos ao RH e a 

qualquer detecção ou relato de dificuldade. Há uma sistemática do SESMT, o qual 

realiza um tour pelas dependências da organização, atento às dificuldades das PcDs 

e em como saná-las. Dessa forma, busca-se, sempre que possível, adequar o posto 

de trabalho à PcD: “[...] não se pode forçar a pessoa a se adaptar ao trabalho. O 

trabalho tem que ser adaptado para ela” (LS1). 

Na organização, há oportunidades de ascensão profissional, treinamentos, 

cursos e capacitações (inclusive em interpretação de Libras) para todos os 

colaboradores (com e sem deficiência). Há uma profissional de Libras (professora), 

assim como um sistema de educação a distância (EAD) de interpretação de Libras 

(gratuito, do nível básico ao avançado) para todos os colaboradores. As referidas 

atividades são lideradas pelo setor de RH. Esse formato de curso foi escolhido, tendo 

em vista o tipo e o horário de trabalho na instituição. Quando necessário, há o apoio 

da professora de Libras em eventos da organização. 

Sobre questões relacionadas ao tempo de serviço não só das mulheres, mas 

de ambos os gêneros, aponta-se uma permanência na organização acima dos dois 

anos na maioria das PcDs entrevistadas. São poucas as que possuem menos de dois 

anos de trabalho na empresa – um quadro que sinaliza satisfação e baixa rotatividade 

(turnover) desses colaboradores. De acordo com uma das lideranças, “dificilmente se 

tem um desligamento de uma PcD na organização” (LS12). 

No que se refere à ascensão profissional, nota-se equilíbrio de gênero em 

quase todas as funções. Todavia, são poucas as que exigem formação de nível 

superior, entre elas a de professor e de assistente administrativo (função esta que 

requer formação superior completa ou em curso).  

Vale ressaltar que, em um mercado de trabalho cada vez mais exigente no que 

se refere à formação técnica e à experiência profissional, merece atenção e empenho 

não só da organização como também dos próprios colaboradores PcDs o estímulo a 

esse crescimento profissional, pois as formações técnica e superior costumam ser um 
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diferencial no mercado para a progressão de carreira, ainda mais porque a 

organização possui um core business (educação e saúde) que amplia 

significativamente as chances de desenvolvimento e ascensão profissional. 

As informações trazidas por uma das lideranças do setor de RH vão ao 

encontro das oportunidades de desenvolvimento ofertadas pela organização: ela 

trabalha com “uma premiação na casa, que é um desconto de matrícula. O funcionário 

(incluindo os colaboradores PcDs) no primeiro ano tem 10% de desconto, no segundo 

20% e, no terceiro, 30%. A partir daí congela o desconto [...]” (LS12). De acordo com 

essa liderança, todo funcionário com mais de três anos na empresa tem 30% de 

desconto e goza desse benefício para qualquer curso interno promovido pela 

organização. Há também descontos dos sindicatos, tendo cada um deles sua 

particularidade, até mesmo na concessão de descontos próprios. Além disso, 

descontos são dados também para os filhos desses funcionários. 

Durante a pesquisa, pôde-se perceber fortemente nas entrevistas a presença 

da admiração e do estímulo ao crescimento profissional pelas lideranças/padrinhos 

de setor, bem como dos setores de RH, SAST e SESMT, aos seus colaboradores com 

deficiência que desejam crescer em sua carreira. Entre os relatos a respeito das 

oportunidades de aperfeiçoamento na organização, destacam-se: 

• “[...] apesar daquela deficiência, ela é uma pessoa que pode colher muitos frutos. 

Que pode estudar, que pode seguir uma carreira” (LS4); 

• “[...] há oportunidades para todos [...] cursos internos, externos, parcerias e 

obtenção de bolsas [...] quanto a oportunidade de ascensão profissional para PcDs, 

há sim” (LS10);  

• [...] quando um funcionário tem interesse em estudar, ele consegue a bolsa pelo 

sindicato [...] se entra alguma PcD e ela tem interesse em estudar, também conta 

com essa oportunidade de bolsa de estudo” (LS9); 

• “[...] há oportunidade de ascensão profissional para todos no contexto da 

diversidade. Se surgir uma oportunidade para a sua colaboradora PcD de setor 

melhorar em sua carreira na organização, e se ela for a pessoa ideal para aquela 

vaga, busca-se contribuir com a sua ascensão profissional” (LS7); 

• “[...] no que se refere às oportunidades de ascensão profissional para os 

colaboradores, incluindo as PcDs, há processos seletivos em que os interessados 

podem se inscrever e realizar a prova para a área na qual estão se inscrevendo. A 

PcD [...] precisa, às vezes, de um apoio, de uma conversa. É preciso investir 
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naquela pessoa, ser amigo, e não ser chefe, líder, o dono do mundo. Quando ela 

ganhar confiança, ela dá de dez a zero numa pessoa normal [...], pois ela busca a 

força dela lá do fundo” (LS2).  

• “É preciso dar a oportunidade para que ela possa desenvolver suas atividades de 

uma forma normal, trazendo resultados que ela mesma não acreditava conseguir 

alcançar. [...] está na mão do líder proporcionar isso [...] a equipe estar preparada. 

No início as PcDs podem ter dificuldades. Vai haver barreiras, mas a gente tem de 

quebrar essas barreiras [...] acolher mesmo [...] fazer com que ela se sinta parte da 

equipe também [...], com paciência e tempo” (LS3). 

Outra questão que aponta para boas práticas de inclusão é a presença de 

colaboradores PcDs (por vezes, mais que um) em vários setores da organização. Isso 

sugere ganhos de aprendizado prático e de experiência, possibilitando oportunidades 

e o interesse em aprendizados teóricos, como em cursos de nível superior ou técnicos, 

além de treinamentos e capacitações. Está presente, também, outro incentivo 

significativo para aqueles colaboradores (com deficiência ou não) que querem 

progredir nos estudos, que é a obtenção de bolsas com percentuais significativos aos 

que necessitam desse apoio, uma boa prática que foi relatada por todos os 

entrevistados (PcDs e lideranças). 

Dessa forma, as chances para quem quer crescer na profissão, 

independentemente do gênero ou se PcDs ou qualquer outro colaborador com suas 

diferenças abarcadas no contexto da diversidade, estão presentes na organização e 

nos relatos dos entrevistados. Não foram encontradas PcDs em altos cargos de 

liderança. Todavia, o ambiente é aberto para oportunidades e aprendizados: [...] o 

simples fato de essas pessoas estarem presentes no dia a dia de um ambiente, seja 

lá aonde for, já está fazendo com que as coisas andem, as coisas mudem. Acredito 

que a forma como a organização se abre, no acolhimento da diversidade, já está 

mexendo no mercado de trabalho (LNA2). 

Em relação ao início do processo de inclusão das pessoas com deficiência na 

organização, deu-se por meio de eventos que foram promovidos na praça da cidade 

em parceria com o Sistema S e o Ministério Público do Trabalho (MPT), pela Gerência 

Regional do Trabalho e Emprego (GRTE). Na oportunidade, a empresa se 

disponibilizou a receber os currículos de PcDs. Somada a esse movimento, houve 

uma campanha ativa por meio de rádio, folhetos e camisetas (com frases do 

movimento da inclusão de PcDs) usadas pelas lideranças e colaboradores PcDs. 
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Quem indicasse uma PcD para a organização, e que fosse contratada, também 

ganhava a camiseta. E-mails foram recebidos contribuindo com essas indicações. 

Houve, eventualmente, o apoio de empresas locais de recrutamento e seleção. A 

referida campanha não acontece mais. O que se busca, atualmente, é preparar o líder 

para recebê-los, já que as PcDs estão em vários setores. 

No que se refere à qualificação, a aptidão para o trabalho e um conhecimento 

mínimo são observados; de um lado, para que a própria PcD se sinta mais incluída no 

ambiente laboral e, de outro, para que o dia a dia no setor transcorra de forma alinhada 

e eficaz. De acordo com a liderança LS1, não se pode “levar uma pessoa para 

trabalhar no administrativo, sem que ela tenha a mínima noção de informática hoje. A 

não ser que seja um office boy”. 

No quesito necessidade de adaptações nos postos de trabalho e/ou recursos 

de acessibilidade no ambiente de trabalho, como computadores adaptados para 

pessoas com deficiência visual, isso é feito na empresa. Há lideranças que são 

abertas e ouvem seus colaboradores a fim de buscar seu conforto e qualidade no 

ambiente laboral. De acordo com a liderança LS7: “A PcD sabe melhor do que eu qual 

a necessidade dela”. Nesse sentido, há a expectativa de que todos devem fazer a sua 

parte no ambiente laboral, assim como o colaborador PcD. 

Observou-se a presença de práticas de acessibilidade, entre elas pisos/faixas 

táteis para pessoas com deficiência visual, computador adaptado para colaboradora 

com deficiência visual, alguns banheiros adaptados para cadeirantes, rampas internas 

e externas, vagas para cadeirantes instaladas em frente às entradas das unidades e 

instalação de elevador em prédio onde a adaptação com rampas não é possível. Faz-

se necessário informar que, devido ao pouco tempo para realização da pesquisa, não 

foram visitadas todas as unidades a fim de concluir que a acessibilidade estrutural se 

encontra realizada na organização como um todo (matriz e unidades). 

Há ainda outras iniciativas, como o Núcleo de Acessibilidade, que se encontra 

instalado na unidade educacional. Trata-se de uma iniciativa relativamente recente 

(2015) que acolhe os alunos PcDs e aqueles cujos problemas emocionais, 

comportamentais e familiares fragilizam suas atitudes diárias e em sociedade. Esse 

núcleo é composto de várias coordenadorias. As que vão ao encontro dessa pesquisa 

são: coordenadoria do mercado de trabalho, coordenadoria da pessoa com 

deficiência, coordenadoria de direitos humanos e coordenadoria de acessibilidade. 
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No entanto, no que se refere aos usuários, o núcleo ainda não se faz presente 

de forma estruturada para alcançar os colaboradores PcDs da organização. Isso 

ocorre de forma ocasional, à medida que surgem demandas. Observa-se que já existe 

a consciência, por parte de todas as coordenadorias, de que há muitos desafios e 

trabalho a ser feito nesse sentido. 

Na contratação, a questão da diversidade (racial, geracional, de orientação 

sexual, de gênero, de crença e de nacionalidade) é respeitada e o foco está 

diretamente ligado ao ponto de vista técnico médico e à boa adaptação na função do 

colaborador PcD. 

Há treinamento para os colaboradores que recebem as PcDs no setor, que são 

os líderes técnicos/padrinhos. Apesar de não serem especialistas na inclusão de 

PcDs, ou seja, não dominarem a interpretação de Libras e outros recursos para os 

demais tipos de deficiência, possuem boa vontade e receptividade para acolher os 

colaboradores. Aponta-se a atenção especial ao posto de trabalho para determinados 

tipos de deficiência. Ele é realizado pelo Serviço de Apoio à Saúde do Trabalhador 

(SAST) e pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 

Trabalho (SESMT) e, quando necessário, até com simulações de situações de 

trabalho para verificar se a PcD, candidata à função, vai se adaptar. Acreditam essas 

lideranças que o melhor teste é o local, desde que isso seja permitido. Em caso 

positivo, ou seja, de o posto de trabalho ser possível para a PcD assumir, faz-se a 

avaliação funcional. 

Na integração, o departamento de RH e o SESMT passam uma visão geral da 

organização para os novatos (com ou sem deficiência), informando também sobre o 

Manual do Colaborador, seus valores, missão e visão que norteiam a organização, 

bem como as oportunidades que são dadas para o desenvolvimento profissional 

(cursos e obtenção de bolsas em parceria com sindicatos) e ascensão, que segue um 

critério de classificação (progressão no salário e na carreira). Nesse sentido, em 

entrevista realizada com a liderança LS12, com o intuito de trazer informações de 

como se dava a ascensão dos colaboradores PcDs na organização (em especial do 

gênero feminino), foi relatado que: “[...] a casa não chega a ter um plano de carreira, 

mas possui um plano de cargos e salários”. A pessoa entra como auxiliar na 

organização e, a partir daí, vai tendo uma ascensão (auxiliar I, II, III). O próximo degrau 

vai para assistente (I, II, III) e, então, para um cargo de analista.  
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Nesse sentido, foi apontado o caso de uma colaboradora PcD que entrou como 

estagiária na organização (primeiro emprego) e hoje é auxiliar administrativo. Todavia, 

merece atenção a permanência prolongada de algumas PcDs na mesma função. 

Em relação às dificuldades de recrutamento e seleção de PcDs, algumas 

lideranças relataram que, anteriormente à campanha de divulgação, as PcDs não 

buscavam a organização com a finalidade de serem contratadas. Foi necessário o 

assessoramento pelo setor de Comunicação da organização, para a divulgação das 

vagas para PcDs nas mídias sociais (Instagram e Facebook), no site da organização 

e na rádio local (onde se falava sobre práticas de inclusão). A esse respeito, a 

liderança LS12 informou que o anúncio das vagas na rádio ajudou significativamente 

na busca dessas PcDs. Todavia, salientou que é um processo que não pode parar e 

que precisa ser mais bem explorado, por acreditar que, apesar de todas essas 

práticas, há muitas PcDs que estão em busca de trabalho, mas que ainda não 

conhecem ou ouviram falar da organização. Outras buscas se deram por meio de 

edital e pela equipe de RH, que procurou indicações de PcDs em todos os setores da 

empresa. 

Apesar do empenho e das dificuldades iniciais para se tornar conhecida a PcDs 

como uma organização que as acolhe e onde elas podem encontrar trabalho, é preciso 

que a instituição saiba que os desafios da inclusão devem fazer parte das ações 

internas e da governança em todos os níveis. 

 Há a percepção de algumas lideranças de que as dificuldades podem estar na 

própria PcD, e que podem ser derivadas de um preconceito com elas mesmas: “Às 

vezes, é uma pessoa que tem preconceito com ela mesma, e aí a gente precisa tratar 

isso também na pessoa” (LS8). 

Para outra liderança, quando a PcD busca ser incluída na organização, não há 

dificuldade em encontrar trabalho. Pelo contrário, há atenção por parte das lideranças 

em adaptá-la ao setor onde desempenhará melhor sua função: “[...] quando a PcD 

tem vontade, ela quer ir trabalhar, ela quer ser incluída [...] quando ela vem procurar 

um emprego com a gente, não existe dificuldade em encontrar. A gente só adapta em 

qual setor ela vai se dar melhor” (LS8). 

Nesse sentido, vale destacar o apontamento de Nascimento e Miranda (2007, 

p. 171) sobre o trabalho, o qual, diferentemente de ser uma simples atividade que 

permite uma renda, é “uma das mais expressivas manifestações do ser humano”, 

contribuindo significativamente para o bem-estar mental e emocional das pessoas. Ou 
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seja, uma ocupação não é apenas um posto de trabalho a ser preenchido pelo 

colaborador, o indivíduo que vai ocupá-lo necessita de atenção e de um olhar mais 

humano e atento à garantia da sua real inclusão e acessibilidade para que possa 

produzir e trabalhar de forma igualitária, tanto quanto os demais colaboradores. Morin 

(2001) vai adiante, ressaltando que o trabalho é um valor importante e exerce 

influência considerável sobre a motivação dos trabalhadores, bem como sobre sua 

satisfação e produtividade. 

Buscou-se também identificar se, na organização, é realizado um mapeamento 

dos procedimentos de recrutamento e seleção. O entrevistado do departamento de 

RH informou que, para abertura do processo de vaga, a liderança do setor deve 

comunicar a necessidade de um novo colaborador. Quando isso acontece, o foco é 

buscar a melhor pessoa para supri-la e, se puder ser dada a oportunidade da vaga 

para as PcDs, isso será feito. Elas têm prioridade dentro da organização. Ressaltou a 

liderança que o que se leva em conta é a condição dessa PcD para executar a 

atividade. Ou seja, se a função que for realizar oferecer a segurança necessária à sua 

saúde, ela será contratada. A questão é a incompatibilidade da deficiência da pessoa. 

Ou seja, o importante é observar bem qual é a deficiência para encaixar o colaborador 

da melhor forma possível no setor. Essa prática de avaliação do setor onde a PcD vai 

trabalhar deve ser realizada no sentido de que se evitem impactos à saúde e à 

deficiência daquele colaborador. A organização tem um “olhar clínico” (LS12) para 

verificar esses setores, o ambiente: [...] As lideranças precisam estar preparadas para 

dar esse suporte, para ter essa visão [...]” (LS12). 

Em relação a mecanismos que eliminem práticas que restrinjam os 

colaboradores PcDs a trabalharem em apenas uma área ou tipo de função, a maioria 

dos entrevistados apontou conhecer vários setores da organização com a presença 

dessas PcDs (por vezes, mais que uma PcD no setor) e que elas não estão 

trabalhando em um único local específico. Há comunicação (contato) entre elas e não 

ficam em uma única atividade dentro do setor, o que contribui para a aquisição de 

conhecimentos e o desenvolvimento de capacidades. Colaboradores, sejam PcDs ou 

não, que demonstram empenho e desenvoltura encontram oportunidade de 

crescimento na organização. 

Buscando-se compreender as iniciativas ou mecanismos de gestão que 

possam contribuir para o monitoramento de indicadores e metas de acompanhamento 

na contratação de pessoas com deficiência, foi apontado o acompanhamento 
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quantitativo por meio da construção de gráficos. De acordo com a liderança, sua forma 

de gestão escolhida é “poder trabalhar esses números [...] poder visualizar como a 

organização está agindo com relação às PcDs” (LS12). 

Outro ponto sobre as boas práticas de gestão, tendo em vista a presença 

expressiva de PcDs em vários setores da organização, foi identificar se há 

mecanismos de detecção de novos postos de trabalho para as PcDs, ou seja, se são 

realizadas pesquisas internas para verificar novos postos de trabalho para esses 

colaboradores. Nesse aspecto, foi relatado que funcionários do RH e do SESMT se 

preocupam em visitar os setores para verificar a possibilidade de receberem PcDs. 

Nessas visitas, analisam que atividades podem ser desenvolvidas por elas. Tal 

sondagem dos postos de trabalho visa entender o modo como as lideranças recebem 

o colaborador e quais as condições e a estrutura para isso. 

Na pesquisa sobre os postos de trabalho, vale ressaltar que abarca todos os 

tipos de deficiência que são acolhidas na organização, e que isso se dá, quando 

necessário, de forma multissetorial, ou seja, com as lideranças de setor, o SESMT, o 

SAST e o setor de RH. No que se refere ao candidato PcD, a análise não se dá 

somente sobre o tipo de deficiência, mas o perfil pessoal é analisado, como o de 

qualquer outro colaborador. 

Outro ponto de abordagem foi o monitoramento da taxa de permanência e 

saída de colaboradores PcDs na organização. Foi ressaltada a realização de reunião 

mensal, com a presença das lideranças de setor, de RH, do SESMT e do SAST. A 

finalidade da reunião é compartilhar dados estatísticos de interesse comum que 

possam agregar e contribuir com o sistema de inclusão e permanência das PcDs. 

Dentro desse contexto, a taxa de rotatividade dos colaboradores com ou sem 

deficiência é compartilhada. Os resultados desse mecanismo de monitoramento 

ocorrem quando determinado setor aponta um expressivo índice de rotatividade. A 

partir daí, medidas para sanar o problema são verificadas e providenciadas. Todavia, 

o relato da liderança de RH é de que, no que se refere ao turnover, a rotatividade das 

PcDs não é elevada e que dificilmente se tem um desligamento de uma PcD na 

organização. Nesse sentido, apesar de ser interessante, a presença de dados 

comparativos ao índice de demissão na empresa não foi avaliada, visto que não era 

o foco da pesquisa naquele momento. Sugere-se sua observação em pesquisas 

futuras. 
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Outra prática da organização é que, internamente, é oportunizada a ascensão 

profissional por meio de concurso interno. As vagas externas são abertas quando não 

há candidato com o perfil desejado pelo setor na empresa.  Essa prática se trata de 

uma oportunidade e estímulo para todos os colaboradores. Todavia, é preciso sempre 

um olhar para que a acessibilidade esteja presente nesses mecanismos de gestão e 

de boas práticas para o desenvolvimento e inclusão das PcDs.  

 Visando identificar a experiência das lideranças de RH e as dos setores sobre 

como são conduzidos os processos demissionais que envolvem PcDs na organização, 

foi sinalizado pelas lideranças de setor que essa condição ainda não foi vivenciada. 

Um dos entrevistados do setor de RH (LS12) informou que, em dois anos, houve 

apenas o desligamento de uma colaboradora PcD a pedido dela e por motivos 

familiares. Todavia, foi ressaltado que o processo demissional com um colaborador 

PcD deve seguir da forma mais natural possível, como o de qualquer outro 

colaborador, explicando-se o porquê do desligamento. Os entrevistados destacam 

que o feedback do desligamento pode se tornar um aprendizado e, assim, quando 

esse colaborador (PcD ou não) for trabalhar em outra empresa, evitará cometer os 

mesmos erros. 

No que se refere à política de recontratação de ex-funcionários PcDs, um dos 

entrevistados de RH (LS12) salientou que, devido à nova normativa do último 

Conselho Diretor, não recontratam ex-funcionários. De acordo com essa liderança, a 

norma não é específica para PcDs, mas para todos. Vale aqui a reflexão de que 

recontratar PcDs na organização vai além do amparo às questões de direitos 

inerentes à vulnerabilidades desses colaboradores. É uma prática que efetiva direitos 

inscritos na agenda dos direitos humanos, bem como na defesa das PcDs e que vai 

ao encontro de um dos valores da organização mais citados pelos entrevistados PcDs: 

o respeito ao ser humano. 

 

4.2. O Conhecimento e o Envolvimento dos Colaboradores no Processo de 

Inclusão 

 

De acordo com Bueno e Paula (2006, p. 2), “uma sociedade acessível é pré-

requisito para uma sociedade inclusiva [...]”, ou seja, o “fazer parte” (PEREIRA, 2011, 

p. 24) é substancial para que a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho aconteça. Elas têm direito ao trabalho, além do direito de viver uma vida em 
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sociedade de forma digna e produtiva. Dessa forma, faz-se necessário conhecer essa 

realidade multidiversa, que clama por participação e que não quer ser vista apenas 

pela boa vontade que não transforma ou pelo “coitadismo” que não faz crescer. 

Seu envolvimento direto em mecanismos de gestão que deem espaço para 

ouvi-las deve ser estimulado, visto que são as mais interessadas e experientes nas 

reais dificuldades que enfrentam fora e dentro do ambiente laboral. 

Um ponto de atenção no que se refere a esses espaços de participação é o 

ainda tímido envolvimento e representatividade de colaboradores PcDs no comitê da 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da organização em estudo. 

Nesse contexto, pode-se perceber um significativo desconhecimento das PcDs 

entrevistadas sobre essa representatividade e o papel que elas exercem ou podem 

exercer na comissão, para a melhoria das condições de acessibilidade ou em relação 

a outras expectativas de apoio à inclusão, que contribuam ainda mais para a qualidade 

do dia a dia laboral das demais PcDs na organização. 

Nessa jornada pela inclusão, as organizações, por meio de suas lideranças, 

têm um papel fundamental na promoção de boas práticas que resultem em 

transformações relevantes em seu ambiente laboral, bem como nos relacionamentos 

com seus colaboradores e demais stakeholders, de forma a contribuir para que a 

igualdade e o respeito às diferenças constem em sua cultura organizacional. O 

envolvimento efetivo, voluntário, consciente e atento à acessibilidade por parte dessas 

lideranças aponta um significativo diferencial para que a qualidade de trabalho e de 

produtividade dos colaboradores PcDs possam ser exercidas dignamente e 

demonstradas no dia a dia laboral. 

Trabalhar mecanismos por meio de ferramentas, como os Indicadores Ethos-

REIS (NSTITUTO ETHOS; REIS, 2018), que fomentem a qualidade da inclusão na 

gestão organizacional pela evolução de boas práticas de governança voltadas às 

pessoas com deficiência (PcDs), é um instrumento apropriado para uma melhor 

visualização do conhecimento e envolvimento dos atores organizacionais no processo 

de inclusão de PcDs. 
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4.2.1 As práticas dos gestores e lideranças de RH em relação à inclusão de 

pessoas com deficiência na organização. 

 

Apesar de todo o movimento voltado às melhorias de processos de gestão para 

o alcance da alta produtividade, ganho de mercado e do lucro imediato, as relações 

laborais (lideranças e liderados) amparadas na ética, na transparência (integridade), 

no respeito e na confiança vêm ganhando espaço no dia a dia das organizações, com 

o movimento da responsabilidade social corporativa e da sustentabilidade; contudo, 

esse ambiente só se sustenta na organização se for promovido por lideranças que 

possuam valores semelhantes e estejam envolvidas nas práticas de boa governança 

corporativa. Nessa cultura organizacional, não há espaço para carências de igualdade 

de oportunidades; pelo contrário, há respeito às diferenças (diversidade), em especial 

no que diz respeito às pessoas com deficiência (PcDs). 

Carvalho (2012) salienta que a contratação de PcDs não pode ser vista 

somente como uma obrigação legal. Na realidade, o processo de aprendizagem para 

incorporar novas “formas de agir” (PEREIRA, 2011, p. 24) das organizações no 

processo de inclusão de seus colaboradores diversos é uma oportunidade de 

adaptações e mudanças que fomentem uma nova cultura organizacional, alinhada à 

incorporação do diverso. 

Assim, observou-se entre os entrevistados que a organização busca a inclusão 

das PcDs não só para cumprir a cota, mas para trazer uma pessoa 

independentemente da sua deficiência da forma mais natural possível para trabalhar 

na organização: “Há muitas pessoas que tratam com naturalidade um ao outro, isso é 

muito legal de se ver” (LS11). Nesse sentido, essa postura é vista como um “ganho 

social” (LS11) para a própria organização, ou seja, para todos que nela trabalham e 

para as PcDs, que são partes desse ambiente laboral. Dessa forma, acredita-se que 

a organização, em seu processo de inclusão, abraça as pessoas que querem trabalhar 

e dá oportunidades às que estariam fora do mercado de trabalho: “O colaborador PcD 

tem mais a ensinar a gente do que a gente a ensinar a ele” (LS3). Isso humaniza as 

relações e todos ganham no dia a dia do ambiente de trabalho. De acordo com uma 

das lideranças, “não precisaria se apegar com a questão da cota, mas se apegar mais 

à questão humana [...] para a inclusão mesmo” (LS3). É preciso não tratar as PcDs 

com indiferença e incentivar sua valorização, começando-se por elas mesmas e pela 

equipe com quem trabalhará. Há a crença de que a inclusão de PcDs na organização 
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não é apenas para suprir a cota (visto que elas estão em vários setores e, em alguns, 

há mais de um colaborador PcD) e que a exclusão deixa a pessoa depressiva e a 

inclusão contribui para a autoestima e a valorização do convívio social. Os 

entrevistados apontam que o trabalho oportuniza às PcDs saírem de casa para 

trabalhar, mesmo com sua deficiência, de modo que se sintam úteis.  

Vale ressaltar que, quando há plena acessibilidade e inclusão, o se sentir útil 

será uma consequência do seu desenvolvimento (técnico) de trabalho, atribuído ao 

esforço nato e pessoal dessa PcD em querer vencer, mas, em especial, porque o 

ambiente (comportamental, técnico e estrutural) a acolhe e proporciona boa 

oportunidade de produtividade e, em consequência, de se sentir útil. 

Nesse aspecto, o perfil das lideranças de setor é levado em consideração para 

que a receptividade (comportamental e de acessibilidade) das PcDs seja a melhor 

possível. Grande parte das lideranças de setor entrevistadas acolhe, valoriza e 

reconhece as PcDs de seu setor. Há receptividade e elas acreditam que é fundamental 

ter essas pessoas no ambiente de trabalho para que as outras possam valorizar e 

parar de reclamar um pouco da saúde que têm, pois as PcDs apresentam dificuldades 

no seu dia a dia, inclusive dor da sequela dependendo do tipo da deficiência, e não 

reclamam. Ao contrário, possuem muita motivação para viver. 

Destaca-se o reconhecimento dessas lideranças no que se refere ao empenho, 

dedicação e assiduidade dos colaboradores PcDs. Assim, apoiam a efetivação desses 

colaboradores e sua ascensão profissional quando buscam e se esforçam por 

merecer. Percebem, com isso, a visível mudança de postura e envolvimento com o 

trabalho por parte dos colaboradores promovidos quando isso acontece. Há aqueles 

que consideram “um presente” (LS3) poder ensinar e trabalhar com as PcDs dos seus 

setores, bem como vê-las crescer e se desenvolver também pelo seu esforço e 

empenho. Acostumam-se tanto com a presença delas no setor que se esquecem de 

que são PcDs, pois trabalham e convivem de forma natural, sendo poucas as que não 

se adaptam e não buscam novas oportunidades dentro da organização. 

Observou-se a preocupação das lideranças em fazer com que as PcDs se 

sintam à vontade para usar seus equipamentos (cadeiras de rodas, muletas etc.), 

quando percebem que isso será bom para elas. Muitas vezes, destacam os 

entrevistados, que as PcDs se sentem envergonhadas ou incomodadas em usufruir 

desse tipo de suporte que beneficia o seu bem-estar e a melhoria da qualidade de 

vida no ambiente laboral. Por isso, há também o apoio de todos os colegas do setor 
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para estimulá-las ao uso de seus equipamentos. O intuito é minimizar as dificuldades 

encontradas, quando elas insistem em não usar os equipamentos por vergonha ou 

timidez. Com isso, há ganho de confiança, amizade e troca entre a equipe. 

Foi relatado também que a crença em valores e atitudes como paciência, 

atenção e orientação com as PcDs, por vezes, irá levá-las a “render até mais do que 

uma pessoa [...] que não tem nenhum tipo de limitação [...] e que está na mão do líder 

proporcionar isso” (LS3). 

Em relação à acessibilidade, vem sendo implementada e recebendo melhorias. 

Busca-se ter o cuidado e a atenção quando o colaborador PcD ingressa na 

organização, com o estudo de viabilidade e das melhores condições adaptativas do 

local de trabalho. Durante a visita na matriz da organização E3 e em suas unidades, 

foi possível verificar, como anteriormente abordado, melhorias estruturais para 

adaptação e acessibilidade das PcDs, seja para aquelas que ocupam os postos de 

trabalho, seja para as que visitam a organização. Há espaço para as PcDs 

identificarem suas próprias necessidades de acessibilidade no setor, bem como a 

atenção dada pelo SESMT, área ligada à segurança do trabalho e ao meio ambiente. 

Há lideranças que se preocupam em fazer de seu setor um ambiente receptivo, 

buscando “preparar o terreno” (LS8) com a equipe. Apesar da consciência da 

necessidade de adaptação do posto de trabalho, e de que elas “já têm de se adaptar 

a vida inteira lá fora” (LS8), acredita-se que as parcerias com a coordenadoria de 

acessibilidade, do Núcleo de Acessibilidade, com o SESMT e o SAST e com as 

próprias PcDs que atuam em comissões como a CIPA agregariam significativamente 

para que o monitoramento (que já acontece na organização) seja cada vez mais 

efetivo no que se refere à inclusão das PcDs. 

De acordo com algumas lideranças entrevistadas, o posicionamento da 

organização quanto à discriminação é “tolerância zero”. Para essas lideranças, as 

PcDs têm limitações, entretanto deve-se saber lidar com elas como qualquer outro 

colaborador, sem o sentimento “de pena” (LS11), pois, ao contrário, pode-se criar um 

ambiente desagradável. Lidar com normalidade é o melhor caminho para todos. 

Outra prática relacionada à inclusão de PcDs na organização que merece 

destaque é Núcleo de Acessibilidade, projeto de inclusão e acessibilidade que abarca 

a diversidade e, nesse universo, as pessoas com e sem deficiência. Outras questões 

pontuais de boas práticas também foram apresentadas: estudos científicos aplicados 

na organização, atenção às necessidades dos colaboradores PcDs, estímulo à 
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capacitação, estágios, crescimento profissional, acessibilidade, adaptabilidade (curso 

de interpretação de Libras), equilíbrio e bem-estar no ambiente laboral (palestras). 

Sobre as ações que apontam uma prática igualitária e atenta às necessidades 

específicas das PcDs, foi informado que as lideranças buscam suprir essas demandas 

específicas sempre que possível, e que, quando há a necessidade de se criar um novo 

posto de trabalho (que é apontado pela liderança do setor), isso é validado pelo RH 

com o apoio do SESMT e do SAST. Se preciso, realizam reunião e treinamento com 

a equipe de colaboradores do setor. De acordo com uma das lideranças entrevistadas, 

“a organização tem esse cuidado” (LS10) com as PcDs já contratadas e com aquelas 

(novatas) que chegam. Se necessário for, por exemplo, busca-se o piso inferior para 

maior conforto desse colaborador quando comprometida a sua mobilidade ou ele é 

cadeirante.  

Não se pôde confirmar se tal atitude nos momentos de aprendizado técnico se 

dá a partir de todas as lideranças de setor/padrinhos, pelo curto tempo da pesquisa 

para entender melhor essa atenção permanente por parte de todos eles, a fim de que 

a acessibilidade ao treinamento se dê de forma igualitária e eficaz com todas as PcDs. 

Todavia, há relatos de algumas lideranças/padrinhos de que existe a presença de um 

profissional de Libras na organização (quando necessário) e de que, no caso de uma 

PcD auditiva em determinado setor, esta possui boa leitura labial: “Não precisamos 

de linguagem de sinais para falar com ela. Ela entende tudo o que você fala com ela, 

desde que pausadamente” (LS8). 

Entretanto, vale ressaltar que PcDs auditivas durante treinamentos e cursos, 

sem o auxílio de um profissional de Libras, podem não ter seu direito de igualdade 

exercido no sentido de efetivamente absorverem o conteúdo exposto aos demais 

colaboradores que não são PcDs. Nesse sentido, merece atenção a referida crença 

mencionada por LS8, visto que, dependendo do tipo e intensidade da deficiência, nem 

sempre se assegura o pleno entendimento do que está sendo abordado, mesmo que 

por profissional que tenha uma dicção labial boa e “que consiga falar de forma 

gesticulada para que a PcD entenda” (LS8). Vale retomar um relato de uma liderança 

no que se refere a uma PcD surda ao assistir a uma palestra em um auditório grande: 

“Mesmo que ela sente na primeira fileira, o palestrante não fica fixo no lugar. Ele fica 

andando no palco. Então, como que ela vai fazer leitura labial? Não tem como [...], o 

intérprete é essencial nesses momentos” (PIL). 
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Dessa forma, é necessário uma reflexão para que a acessibilidade nesses 

momentos de aprendizado e treinamentos técnicos se dê de forma efetivamente 

inclusiva, visto que é um contexto importante para que as PcDs possam equilibrar sua 

força de trabalho, competência e capacidade técnica às dos demais colegas do setor 

(não PcDs) e, dessa forma, aumentarem suas chances de crescimento, 

desenvolvimento e ascensão profissional na organização. 

No que se refere às oportunidades dadas na empresa, buscou-se a existência 

de oportunidades de capacitação (cursos), obtenção de bolsas de estudo, 

treinamentos e ascensão profissional. O objetivo foi entender quais eram os canais de 

divulgação e acesso à igualdade de oportunidades para todos os seus funcionários, 

sem exceção: PcDs, geracional (idade), gênero, raça, orientação sexual etc. Nesse 

contexto, foi unânime a aprovação das lideranças quanto à existência e à forma de 

divulgação das oportunidades. Elas se dão por vários canais e meios: quadros de 

avisos próximos aos relógios de ponto, intranet, site da organização e e-mail do 

departamento de RH, que informa a liderança de setor e ela os repassa a seus 

colaboradores. Em relação às vagas para ascensão profissional, estas são abertas 

primeiramente ao público interno e, se não forem preenchidas, são abertas ao público 

externo. Entretanto, esclareceu uma das lideranças, quando há vagas para PcDs, 

estas são disponibilizadas somente para as PcDs. Contudo, se forem abertas vagas 

para o público em geral e a PcD tem plenas condições de preenchê-la, será dada a 

ela a oportunidade de assumir o posto de trabalho. 

Dentro dessa perspectiva, de olhar mais de perto as oportunidades que 

favorecem a empregabilidade da PcD no ambiente laboral, buscou-se um maior 

entendimento de como se dava o momento da integração de novos colaboradores 

(incluindo as PcDs) na organização, visto que esse é um período significativo para se 

semear bons vínculos e expectativas positivas (ou negativas) pela organização com 

seus novos funcionários. A boa acolhida, comportamental ou de acessibilidade às 

PcDs, ressignifica crenças e atitudes que agregarão de forma positiva no dia a dia de 

trabalho desses colaboradores novatos.  

Assim, foi salientada pelas lideranças de RH uma prática de sucesso nesse 

momento da integração, ainda em fase inicial (experimental), que envolveu uma de 

suas colaboradoras PcDs com deficiência visual total. A experiência se deu com o 

convite do setor de RH a essa colaboradora PcD para conduzir parte das atividades 

com os novos colaboradores contratados (PcDs ou não) da organização. Apesar de 
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as informações não terem sido repassadas em braile, porque na organização ainda 

não há recursos para a realização dessa leitura, relatam os entrevistados que a 

colaboradora PcD estudou durante uma semana o conteúdo e que o apresentou com 

maestria. Essa experiência, de acordo com os relatos, foi muito positiva e inspiradora 

para todos os presentes, inclusive para esta PcD. 

No que se refere a mecanismos de incentivo ao reconhecimento de atitudes e 

boas práticas de colaboradores (PcDs ou não) na organização, foi evidenciada uma 

prática recente chamada Destaque do Mês, na qual o setor de RH evidencia e 

homenageia o bom desempenho dos colaboradores (PcDs ou não) que mais se 

destacaram no referido período. 

Quanto a mecanismos de igualdade de expressão para todos os colaboradores, 

em especial, para as PcDs, questionou-se sobre a existência de ações que garantam 

oportunidades iguais de expressão, se há mecanismos ou canais de atendimento 

específicos para as PcDs e como isso acontece. Nesse sentido, o canal de 

atendimento mais conhecido pelas lideranças é a Ouvidoria. Nela, há abertura para 

elogios, queixas e observações. Não existe um canal específico para as PcDs. 

Todavia, há relatos de que, dependendo do tipo da deficiência, a organização conduz 

ao serviço que possa apoiar a PcD. A Ouvidoria atende a todos (telefone ou site) da 

organização. Há uma atenção do departamento de RH em deixar os colaboradores 

PcDs muito à vontade para fazerem suas colocações e sugestões. Existem 

observações favoráveis da boa receptividade das lideranças (Diretoria Executiva e 

Conselho Diretor), que também são caminhos de abertura para ouvir todos os 

colaboradores da organização. Essas lideranças estão sempre presentes, em visitas 

de campo, nos setores da organização. Ha ainda um serviço de psicologia para os 

funcionários. 

Quando as lideranças estão abertas e dispostas a ouvir e acolher seus 

colaboradores, realinham-se oportunidades de trocas e melhorias a todas as partes 

interessadas. Essas boas práticas de governança, quando alinhadas a valores e a 

todo o universo organizacional, oferecem condições para que o dia a dia na 

organização seja uma riqueza de aprendizados, experiências e transformações. 
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4.2.2 A participação e o envolvimento dos padrinhos com os colaboradores 

PcDs 

 

Este subcapítulo apresenta a participação e o envolvimento das lideranças de 

setor (padrinhos) com seus colaboradores PcDs, identificando seu olhar subjetivo 

sobre suas crenças, valores e práticas no convívio com as diferenças em seu setor e 

de que maneira, ou seja, qual o maior impacto ou legado (positivo ou negativo) que 

elas acreditam que uma liderança pode trazer para a efetiva inclusão da PcD no 

ambiente laboral. O intuito foi conhecer a visão dessas lideranças, já que são “pontes” 

entre as PcDs e as demais lideranças da organização (Conselho Diretor). Seu papel 

se alinha ao reconhecimento, respeito e resposta às necessidades do como essas 

pessoas são ou serão incluídas em seu setor e na organização.  

Há setores que oportunizam experiências práticas diferenciadas dentro do 

próprio setor. Ou seja, à PcD que demonstra interesse e se desenvolve na sua função 

também é oportunizado vivenciar novas experiências laborais em outras funções (a 

ela pertinentes) dentro de um mesmo setor. Isso contribui para um maior 

desprendimento e aumento da confiança dela na própria capacidade de resolver 

questões, bem como oportuniza o melhor desempenho e acessibilidade para o 

mercado de trabalho. 

 

Quadro 5 – Relatos relacionados às lideranças e padrinhos 
“Respeitá-lo como ser humano e tratá-lo com naturalidade. Ele é uma PcD e pronto. Adaptou-se e 
ele é igual a todo mundo. As mesmas exigências, as mesmas cobranças, os mesmos direitos, desde 
que respeitadas as adaptações. Acho que ele vai se sentir confortável com isso [...] Ele é uma 
pessoa, um funcionário como qualquer outro” (LS1).  

“Superar e fazer ela superar [...] PcD ainda enfrenta o autopreconceito e a vergonha de sua condição; 
a liderança tem de saber trabalhar esse tipo de situação com ela [...] da mesma forma que [...] esses 
colaboradores com deficiência têm de enfrentar situações novas [...] para a liderança também é tudo 
novo [...] muitas vezes a dúvida sobre o enfrentamento daquela dificuldade de executar uma função, 
até o consequente sucesso da realização correta daquela função, podem existir dúvidas se aquilo 
vai dar certo ou não [...] a apreensão pode estar presente por um momento, mas se deve apostar na 
superação daquela pessoa. Da mesma forma que a liderança vai superar, [...] se é dada a chance 
que elas necessitam, elas se transformam e se tornam exemplos como colaboradores [...], são coisas 
que a gente tem de buscar [...] da mesma forma que a pessoa também está buscando uma vida 
nova [...] ela quer entrar no ambiente de trabalho. Ela quer entrar no meio social (que na maioria das 
vezes é preconceituoso) e a gente não vai dar essa oportunidade? [...] eu não sou melhor do que 
ninguém, então, o mérito para mim é amanhã, se eu for demitido [...] eu chegar aqui e ver uma 
pessoa dessa me recebendo da forma como eu passei para ela. Então, é o que eu penso [...], é o 
meu legado” (LS2). 

“[...] é preciso a gente criar um ambiente em que essa deficiência não interfira em nada na atividade 
que ela está fazendo [...] você proporcionar recurso, atenção, orientação, ela às vezes vai render até 
mais do que uma pessoa como eu, como você, que tem muita saúde e que não tem nenhum tipo de 
limitação [...] transformar essa pessoa e fazê-la acreditar que ela pode [...] está na mão do líder 
proporcionar isso. Acho que não só líder, mas a equipe também. A equipe deve estar preparada. No 
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início podem ter dificuldades. Vai haver barreiras. A gente tem de quebrar essas barreiras, quebrar 
esses paradigmas, e fazer com que ela (PcD) seja só no nome e no papel [...] para entre eles essa 
questão de PcD não existir. Acolher mesmo [...] fazer com que ela se sinta parte da equipe também, 
independentemente das limitações ou não. [...] isso eu acho que é o mais importante para ela, porque 
ela vai trabalhar o psicológico dela. [...] depende mais da liderança, de preparar esse ambiente para 
que ela possa estar sendo inserida [...]” (LS3). 
Sobre o acolhimento: “[...] as principais palavras para representá-la era paciência e tempo [...] se a 
pessoa que tiver recebendo a PcD não tiver paciência [...] fica bem complicado. Vai ter de ter 
paciência [...] às vezes, PcDs que chegam até a gente, a gente vê que há um certo trauma. Que 
devem ter passado por algumas empresas, alguns chefes, algumas pessoas que, de certa forma, 
criaram uma barreira que as leva a ficarem acuadas. Depende mais da liderança preparar esse 
ambiente [...] preparo é fundamental [...] às vezes, ela não quer ajuda e, por vezes, sim. [...] se há 
acessibilidade, se há corrimãos e faixas, ela vai se sentir também mais independente para estar 
fazendo as coisas [...]” (LS3).  

“A inclusão no mercado de trabalho e a convivência com outras pessoas são boas para a autoestima, 
[...] apesar daquela deficiência, ela é uma pessoa que pode colher muitos frutos [...] pode estudar, 
seguir uma carreira [...] na organização, todos os funcionários são importantes. Com a PcD não é 
diferente. Ela é importante em sua função. [...] é como uma engrenagem. Cada um é uma partezinha 
que vai se encaixando e vai rodando para a máquina funcionar [...] a organização precisa dela [...]” 
(LS4). 

“[...] é muito importante existir essa inclusão porque todo mundo está sujeito a ser deficiente também 
[...] a empresa vai reconhecer da mesma forma [...] respeito é o seu legado, buscar incentivar o 
respeito de todos [...] todos na organização as respeitam muito [...] na verdade, todo mundo convive 
com alguém que é deficiente [...]” (LS5). 

“Em poucas palavras, o legado que eu busco deixar como liderança é a valorização do ser humano, 
independentemente da condição” (LS6). 

“[...] mostrar e demonstrar que ela é igual ao outro. Tanto na hora do elogio quanto na hora, vamos 
dizer, do ajuste de conduta [...] o líder pode tratar a PcD [...] como ele trata o outro que está do lado 
dele, sem distinção [...] se a atitude é de passar a mão em quem tem a deficiência, a pessoa pode 
se vitimizar o tempo todo [...] é mostrar para ela que ela não precisa daquilo. Que ela é capaz e que 
pode superar, sim, suas dificuldades [...] todo mundo tem dificuldade [...] a PcD, a dificuldade dela é 
externa [...], mas existem tantas pessoas que trabalham com a gente que é uma PcD sentimental, 
vamos dizer assim [...] é um PcD interno [...] então, a gente tem de estar atento para isso, que não 
existe diferença” (LS7). 

Da não insistência em relação às PcDs, quando da sua não aceitação como deficiente: “[...] 
Isso vem da casa, dos amigos, da convivência, vem de fora [...] a questão é a aceitação do próprio 
funcionário. Se contratar alguém negativo, que não se aceita, que é para baixo [...] converso com a 
pessoa e a encaminho para a psicologia” (LS8). 
“Eu não diferencio PcD aqui. Para mim são iguais. [...] é preciso não fazer diferenciações na equipe, 
pois quando você diferencia eles sentem como se fosse um preconceito” (LS8). 

“[...] eu acho que um legado muito positivo é você ter tempo para o deficiente, para que ele se sinta 
bem acolhido, para que ele entenda todo o processo [...] você tem de explicar por que ele tem de 
fazer aquela tarefa, qual é a importância daquela tarefa para aquele trabalho [...] colocar carinho com 
relação a essas pessoas [...] é um diferencial [...]” (LS9). 

 Do legado: “[...] a liberdade e a confiança [...], o relacionamento é de família (LS10). 

Fonte: A autora, 2019. 

 

Nesse contexto, a liderança/padrinho LS11 sugere que deve ser dada a chance 

de esses colaboradores tentarem se desenvolver de alguma forma, sem causar 

nenhum inconveniente ou frustração; estar atento ao perfil do indivíduo, no seu 

potencial para fazer as tarefas, orientá-lo e tentar acompanhar o seu desenvolvimento 

na função para, a partir daí, chegar a uma conclusão mais concreta do que aquele 

colaborador PcD pode ou não executar. Deve-se estar aberto às formas diferentes de 

realizar a mesma função, desde que se chegue ao resultado esperado. 
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Em relação ao comportamento e à receptividade pelos funcionários ao 

colaborador PcD, foi relatado que a rotina de trabalho muitas vezes impede que as 

pessoas ensinem. Outros relatos que merecem destaque dizem respeito à “preguiça 

de passar o conhecimento e o pensamento de querer fazer por ele mesmo o trabalho, 

porque aquilo vai dar trabalho [...]” (LS11). De acordo com esse padrinho, isso 

prejudica o desenvolvimento do colaborador, seja PcD ou não. LS11 acredita que há 

um lado fundamental nessa relação laboral. As duas partes devem estar sempre em 

sintonia, deve haver confiança entre quem quer ensinar e a outra parte que quer 

receber a informação. Ou seja, não é apenas a organização que se esforça em sua 

gestão e no processo de inclusão das PcDs, é necessário também uma troca, ou seja, 

buscar o crescimento profissional, visto que esse conhecimento poderá ser usado em 

outras oportunidades no futuro. 

Com base nos relatos feitos pelos entrevistados, acredita-se que as 

organizações que, em seus programas e práticas, propiciam a todos os seus 

colaboradores, com ou sem deficiência, um ambiente de trabalho acolhedor e de 

respeito à diversidade da forma mais natural possível estão estimulando um papel 

propulsor e pedagógico da boa governança, focada na responsabilidade social 

empresarial, por meio da inclusão social no trabalho. Nessa linha de conduta, 

observou-se que, apesar dos desafios de um processo de inclusão que não se dá de 

forma plena de um dia para o outro em grande parte das organizações, percebe-se a 

atenção das lideranças/padrinhos da organização E3 para que seus colaboradores 

PcDs vivenciem seus direitos e garantias de igualdade no ambiente laboral. 

 

4.2.3 Colaboradores com deficiência: olhar e práticas no ambiente de trabalho 

 

Neste subcapítulo, são apresentados os dados coletados em campo com os 

colaboradores PcDs. A pesquisa, via entrevista com questionários estruturados, foi 

submetida primeiramente ao comitê de ética Plataforma Brasil e recebeu aprovação 

para sua aplicação. Assim, as entrevistas contaram com a participação de 34 PcDs 

respondentes. A escolha da amostra foi intencional, dado o limitado tempo para sua 

realização. Outro fator de exclusão se deu pelo fato de algumas PcDs estarem em 

férias, em licença médica ou serem novas na instituição e se sentirem desconfortáveis 

em participar da pesquisa, além de outros colaboradores se encontrarem no grupo de 
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reabilitados. A pesquisa foi realizada em janeiro de 2019, com a aplicação de um 

questionário estruturado com 16 perguntas. 

Vale destacar que, a partir do questionário inicial, foi gerado um mais 

simplificado a ser aplicado aos colaboradores PcDs intelectuais ou com problemas 

significativos de audição e de instrução (entendimento), para se buscar acessibilidade 

para esses entrevistados. Dessa forma, o questionário passou a ser identificado por 

Formato II e foi aplicado a seis colaboradores PcDs. Seu conteúdo foi mais 

simplificado, com um menor número de perguntas (dez questões). Os colaboradores 

PcDs que entraram no perfil do questionário Formato II não tiveram dificuldades para 

responder. 

Dando continuidade ao acolhimento dos relatos de alguns entrevistados, estes 

estão alinhados em quadros. Buscou-se, com isso, uma visibilidade maior e mais 

direcionada das perguntas e das respostas trazidas por esses colaboradores. 

Nesse sentido, torna-se fundamental abarcar o conteúdo de alguns relatos 

(Quadro 6) das PcDs entrevistadas na pesquisa de campo, que vão ao encontro do 

contexto e entendimento da importância do trabalho em sua vida e na sociedade.  

 
Quadro 6 – A importância do trabalho na vida das PcDs 

O que o trabalho significa para você? 

“[...] garantia de um futuro. E eu dependo cem por cento dele para eu ter a minha vida. Por 
meio dele, eu vou conquistando pouco a pouco os meus sonhos [...] é uma coisa que eu tenho 
de fazer com prazer para ele gerar prazer para mim” (PcD1/LS7). 

“O trabalho é essencial para todo mundo [...] não é só pela questão financeira que ajuda 
demais, mas é bom para a evolução humana mesmo [...], isso deixa a gente muito feliz [...]” 
(PcD3/LS8). 

“Além da fonte de realização [...], ajudar as outras pessoas e mostrar para elas que a gente 
sempre pode chegar a algum lugar, independentemente de dificuldade. Porque para eu chegar 
aonde estou, eu tive de estudar mesmo. Eu tinha de sair do trabalho e já ir direto para a 
faculdade [...], foi um esforço muito grande [...] e eu consegui pagar meus estudos, e esse era 
o meu sonho, ser uma pessoa estudada. Porque abre portas, né? Eu consegui” (PcD3/LS13). 

“Significa muito. Porque por meio de um trabalho você pode ter sua própria vida, ter suas 
coisas, pode crescer profissionalmente e em todos os sentidos” (PcD1/LS9). 

“[...] dignidade, bem-estar pessoal, porque o ser humano precisa produzir. Precisa se sentir 
útil [...], é como se fosse para mim a minha segunda casa [...], onde eu me sinto bem. Onde 
eu tenho a tranquilidade de passar o dia e desempenhar uma função, fazer aquilo que eu 
gosto. O trabalho realmente é o que dignifica o homem [...]” (PcD1/LS17). 

“O sustento da família, os sonhos, o estudo das minhas filhas [...] e por mim também. Hoje 
mesmo eu estou começando minha faculdade [...], quero me especializar em segurança do 
trabalho para PcDs [...]” (PcD5/LS15). 

“[...] é uma ocupação muito prazerosa. É o que não nos deixa nos perder por conta de 
preguiça, vadiagem. Ele engrandece, financeira, social e psicologicamente. Ter ocupações 
nos motiva a saber que a gente vai deitar, levantar e saber que vamos ter coisas para fazer, 
que em tal hora a gente tem de estar ali, que vamos ser úteis. Isso é fantástico” (PcD3/LS11). 

“Significa muito! Aqui é minha segunda casa, é onde eu me pego mais com as coisas, que 
aprendo. Tudo o que eu tenho eu consegui graças ao trabalho, então eu acho que o trabalho 
é tudo na minha vida” (PcD6/LS13). 

Roteiro de Entrevista – Formato II 
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Você gosta de trabalhar? Por quê? 

“Sim. Porque é gostoso conhecer pessoas e conversar” (PcD5/LS2). 

“Eu adoro [...] nunca faltei, nunca entreguei atestado e nunca cheguei atrasada. Nem quando 
morreu meu pai, nem quando morreu o meu irmão. Eu gosto do trabalho porque eu me distraio. 
Ficar em casa sozinha é ruim, o tempo não passa. A cabeça não é feita para ficar parada [...]” 
(PcD7/LS13). 

“Gosto [...] eu sempre me propus a correr atrás das coisas, a procurar trabalho, a crescer. Meu 
pai sempre me falou para procurar um caminho, para ter um futuro melhor. E eu estou correndo 
atrás, para ter um destino na vida” (PcD1/LS13). 

Fonte: A autora, 2019. 

 

Percebe-se, na unanimidade dos relatos, o valor imenso que o trabalho tem na 

vida desses colaboradores PcDs. Não se trata apenas da questão econômica, está 

diretamente ligado a questões sociais (vida pessoal) e ambientais (na sociedade). Ou 

seja, quando o trabalho faz parte da vida das pessoas, a sustentabilidade amparada 

em valores como a dignidade e a garantia de um futuro se torna possível. 

Outros relatos significativos são os a seguir expostos no (Quadro 7), visto que 

vão ao encontro da investigação teórica apontada na pesquisa, sobre as motivações 

e dificuldades na busca de trabalho.  

 

Quadro 7 – Motivações e dificuldades na busca de trabalho 
O que motivou você a buscar uma colocação no mercado de trabalho? Quais as dificuldades 

encontradas? 

“[...] conhecer novas coisas [...], antes eu vivia praticamente da escola para casa, devido à 
deficiência, então eu não tinha muito contato com o mundo [...] indo trabalhar, eu ia ter contato com 
novas pessoas, me aprofundar em estudos [...], não tenho essa experiência de enfrentar mercado 
de trabalho. Foi muita coincidência eu estar querendo e estarem precisando daquilo que eu queria 
[...]” (PcD1/LS7). 

“[...] eu precisava fazer estágio curricular obrigatório [...] e eu não estava conseguindo encontrar [...], 
eu tinha aqueles pensamentos [...] ‘ah, eu sou PcD, não vou conseguir’. Mas na verdade nós temos 
preferência também [...], eu tinha muito medo de ficar em casa, de ser só mais uma no mundo. Eu 
pensava: será que eu vou conseguir trabalhar? E hoje eu me sinto muito feliz em poder ser útil. Para 
mim, é muito satisfatório” (PcD3/LS8). 

“No começo a gente enfrenta, sim, muita dificuldade, muito preconceito. Eu ainda tinha mais 
dificuldade por não ter muito estudo, tinha só o Ensino Médio [...], minha maior dificuldade não era 
apenas arrumar o emprego, mas a acessibilidade, cidade pequena é tudo muito mais difícil. Eu 
acabava procurando emprego de vaga normal lá nas empresas [...]” (PcD3/LS13). 

“Eu sempre enviava currículo, porque eu sempre tive vontade de trabalhar [...], foi uma luta [...] 
porque, quando falamos que temos dificuldade, a empresa já não quer contratar, de jeito nenhum. 
Acha que vai ter de fazer adaptações, que vai ter custos [...], então é um desafio [...], eu confesso 
que nem tinha esperança quando fiz a entrevista aqui [...], é tão concorrido o mercado (PcD1/LS9). 

“O que me motivou a buscar uma colocação no mercado de trabalho foi aquele sentimento de você 
querer crescer na vida, de você progredir, de conquistar coisas para você, para sua família, sua 
comunidade [...]. Posso ajudar quem está à minha volta, posso servir de incentivo para outras 
pessoas. Porque a PcD muitas vezes se julga incapaz. Não todas, mas a maioria. E muitas vezes, 
no que depende da sua deficiência, você não se torna incapaz, apenas limitado [...], não se trata de 
uma pessoa ajudar a outra, não! É a pessoa dar condição à PcD para ela mesma, com a sua 
dificuldade, conseguir desenvolver um trabalho como qualquer outra pessoa desenvolve. Eu aceito 
minha posição de PcD. Eu não aceito é a posição de falar que a PcD não é capaz de fazer. Qualquer 
PcD é capaz de fazer qualquer coisa, tendo as condições de exercer a função com a devida ajuda. 
Não de pessoas, mas ajuda do sistema [...], eu acho que o principal é isso. Não é você falar: ‘ah, 
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vamos ajudar, coitadinho’. Não, esquece isso! A PcD é uma pessoa normal, que só tem uma 
deficiência que infelizmente limitou ela, mas não fica com dó, não. Dá condição para ela [...], se a 
pessoa é cadeirante, aumenta a porta, se a pessoa não tem visão, põe faixa no chão identificando, 
se a pessoa tem uma deficiência que requer um cuidado especial, procura saber qual é esse cuidado 
especial [...]” (PcD1/LS17). 

“Bem, não foi fácil [...], meu primeiro trabalho como PcD [...] foi encaminhado pela médica do INSS. 
Porque eu não aceitava que eu era PcD, não queria procurar vagas para PcD [...], os meios que eu 
utilizava eram currículo e os cadastros pela internet [...], muito difícil conseguir trabalho [...] uma 
grande dificuldade que temos é para conseguir o laudo médico [...], o médico pode ter os exames 
em mãos, mas muitas vezes eles não laudam pacientes de outros médicos” (PcD5/LS15). 

“A motivação é a sobrevivência mesmo. Nos satisfazer pessoalmente e profissionalmente, e para ter 
um status social. E as dificuldades encontradas são justamente pela limitação [...], eu senti uma 
grande discriminação em geral da população, tanto de pessoas que faziam entrevistas de emprego 
quanto nas redes sociais, então existe, sim, uma discriminação muito grande. A gente passava por 
uma situação muito difícil [...], precisava trabalhar [...], foi aí que meu médico me disse que eu 
precisaria correr atrás de um benefício e ainda me alertou: ‘Estuda! Estuda porque você vai enfrentar 
uma discriminação muito grande’, [...] e o conselho dele foi bom, porque a qualificação que eu teria 
pelo estudo seria pelo menos um diferencial [...]” (PcD3/LS11). 

“Um dos principais motivos foi não precisar ficar dependendo das pessoas [...], eu não encontrei 
dificuldade alguma para ingressar no mercado de trabalho [...], na época [...] foi um vizinho que me 
ajudou [...], então foi indicação. Eu não cheguei a deixar currículo em nenhum lugar. Foi bem fácil no 
meu caso” (PcD3/LS2).  
“Eu gosto de trabalhar, não consigo ficar parado em casa, e tem a questão do ganho também. Foi 
isso que me motivou. Tive muita dificuldade. Dizem por aí que PcD tem a cota. Mas eu fiquei três 
anos procurando, cheguei a fazer diversas entrevistas, muitas organizações me indicavam fazer 
algum curso, eu fazia e não tinha retorno no final, por não ter experiência [...] os meios que usei ao 
longo dessa busca foram porta a porta, e-mail, agências de emprego, todos os possíveis [...] então 
eu tive uma indicação de vaga. A experiência foi tranquila, eu me adaptei bem. Depois de tudo o que 
eu já passei, eu tinha de entrar de peito e alma (PcD2/LS15). 

“O que me motivou a procurar um emprego foi a necessidade de trabalhar. Eu tive muita dificuldade 
de encontrar um emprego [...], eu nem chegava a ser chamada para entrevista. Só deixava o currículo 
mesmo. Aqui na E3 foi o único lugar onde fiz entrevista e fui muito acolhida” (PcD1/LS4). 

Roteiro de Entrevista – Formato II 

Você já teve outras oportunidades de trabalho em outras organizações? 

“Já tive oportunidade em um supermercado que faliu. Depois eu vim para cá” (PcD5/LS2). 

“Já tive, sim, em outras empresas, o que ajudou no meu crescimento pessoal. Trabalhei em equipe, 
com muito orgulho. Corri sempre atrás [...], peguei experiência em outras empresas, fui crescendo, 
dando um passo de cada vez [...], já trabalhei também em setores diferentes dentro de uma mesma 
empresa [...], a experiência foi boa porque eu fui ampliando a minha visão, fui pegando experiência, 
aumentando o conhecimento. O chefe elogiava a minha postura, minha atitude, as minhas notas. 
Porque eu tinha minha maneira de pensar, e tudo isso eles olham. O jeito da gente de trabalhar, e 
eu sentia muita confiança da parte deles. Em todas as empresas em que trabalhei eu entrei como 
PcD. A experiência de trabalhar em vários setores dentro de uma mesma organização foi muito boa. 
Deu para aprender bastante” (PcD1/LS13). 

Foi difícil encontrar trabalho? (  )Sim (   )Não  (   )Não sei 
Como fez para encontrar trabalho? 

“Nunca tive dificuldade para encontrar trabalho. Aqui na organização quero ficar até me aposentar” 
(PcD7/LS13). 

“É difícil arrumar emprego [...]” (PcD5/LS2). 
Obs.: colaborador conseguiu a vaga com a ajuda de parentes que trabalham na organização. 

“Eu mandei currículo para várias empresas, mas elas nunca chamam [...] Tem de ter o apoio de 
alguém, senão é muito difícil. Eu mandei mais de 20 currículos, gastei dinheiro sem poder [...] e você 
ver o armário vazio, sentir vontade de sair, de comer uma coisa gostosa... é difícil. Eu falava para 
minha mãe que, sem trabalho, eu ia ficar doido! Quando eu fiquei esses seis meses sem trabalho, 
foi muito difícil. Eu preciso muito do trabalho para ocupar minha cabeça” (PcD8/LS13).  

Fonte: A autora, 2019. 
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Apesar da dificuldade para encontrar trabalho, todos relatam sua imensa 

satisfação em estar presente no mercado, em especial na organização E3. Nota-se a 

motivação em realizar as atividades laborais por eles mesmos, se a eles for dado o 

direito de acesso efetivo às funções que irão desempenhar. Há o empenho de muitos 

com o aprendizado e há demonstração do quanto enriquecem as oportunidades de 

vivenciarem experiências laborais em setores diferenciados ou em outras 

organizações. 

Os relatos que se seguem (Quadro 8) tratam dos motivos que levaram as PcDs 

entrevistadas a buscarem trabalho. Neles, percebe-se a presença de boas práticas de 

governança da organização expressas por meio de princípios como os da 

equidade/senso de justiça (fairness) e da responsabilidade social 

corporativa/conformidade legal (compliance). 

 

Quadro 8 – Motivos que levaram a buscar trabalho 
Quais os motivos que levaram você a concorrer a uma vaga de trabalho nesta organização? 

“A estabilidade, a qualidade de vida e a oportunidade de estudar” (PcD1/LS1). 

“Eu estava desempregado. Esse foi o maior motivo. A experiência não foi tão fácil, porque 
demoraram um pouco para me chamar. Mas com a ajuda de um conhecido meu que trabalha aqui 
dentro, eu consegui entrar. Aqui, foi o único lugar que me abriu uma porta dando essa oportunidade 
[...]” (PcD5/LS13). 

“[...] foi o primeiro lugar que me chamou e deu a oportunidade, eu escolhi ficar aqui” (PcD6/LS2). 

“[...] eu tenho amigos que trabalham aqui e me falaram muito bem do local, que era um lugar bom 
de trabalhar, que os funcionários são respeitados, aí eu resolvi trazer o currículo aqui direto [...]” 
(PcD3/LS15). 

“[...] A organização sempre teve a fama de que era boa para se trabalhar, além do fato de que a 
remuneração é melhor do que as outras organizações da área. Mas, em especial, pelo 
conhecimento, por ser área da educação” (PcD2/LS8). 

“A organização é esplêndida [...], aqui na E3 a gente costuma falar que é uma família [...]” 
(PcD3/LS11). 

“[...] Foi uma instituição que, quando eu procurei saber como era o serviço, eu percebi que aqui as 
PcDs não estão apenas preenchendo aqueles 10% que a lei manda. Elas estão realmente 
desenvolvendo atividades. As PcDs aqui trabalham como qualquer outra pessoa. Em muitas 
empresas, elas acabam representando apenas o cumprimento da lei para obtenção dos devidos 
descontos e subsídios, mas a gente tem de ser incluído. Independentemente de gênero, de 
qualquer outra coisa. Aqui na E3 eu sou tratado como se não fosse uma PcD. E isso foi o diferencial 
para mim” (PcD1/LS17). 

“[...] A oportunidade de estudar [...], lá fora tem, porém não é como a organização [...], lá fora o 
mercado oferece formação, mas não é igual [...], a organização aqui oferece uma base muito boa” 
(PcD1/LS10). 

Roteiro de Entrevista – Formato II 
 

Por que você escolheu esta organização para trabalhar? 

“Aqui foi a primeira empresa que me deu oportunidade” (PcD5/LS2). 

“Aqui é muito bom de se trabalhar, pela equipe. Um ajuda o outro, um acolhe o outro. O horário é 
tranquilo [...], dá para fazer as coisas na minha casa, cuidar de minha filha, tirar meu tempo com 
ela. Dá tempo para tudo [...], a organização E3 é muito boa para trabalhar” (PcD1/LS13). 

“[...] Depois que eu entrei na organização E3, eu fiz curso de brigada de incêndio, primeiros 
socorros e atendimento ao público. Quando eu entrei, eu não sabia fazer nada, mas meus líderes 
foram me ensinando e, em seis meses, eu já sabia fazer tudo [...], sempre cheguei adiantado ao 
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serviço [...], eu pergunto tudo, mas eu sempre fui interessado, eu já fazia o que precisa ser feito, 
não sou de ficar esperando me mandarem fazer as coisas” (PcD4/LS2). 

Fonte: A autora, 2019. 
 

De acordo com Lourenço e Cosmo (2014, p. 5), “se a escola é o primeiro passo 

para a busca da cidadania, o trabalho é o passo crucial para a conquista desta”. Um 

conceito que, de acordo com os autores, ganha um sentido mais amplo quando se 

fala em pessoas com deficiência. Ressaltam também que, “com o trabalho essas 

pessoas passam a sentir-se não mais à margem da sociedade, mas sim parte 

integrante dela” (LOURENÇO; COSMO, 2014, p. 5), como pôde ser ressaltado nos 

relatos das PcDs entrevistadas. 

Na mesma direção de Lourenço e Cosmo (2014), os relatos dos colaboradores 

PcDs trazidos no Quadro 9 vislumbram um significativo conteúdo que merece foco: a 

importância do respeito ao tempo de cada uma delas, suas limitações, superações, 

expectativas e o desenvolvimento de suas habilidades e potencialidades, visto que é 

um direito inerente a esses colaboradores. Busca-se, dessa forma, um maior 

discernimento, conhecimento e empoderamento desses colaboradores com suas 

diferenças, para que sejam ouvidos e possam “ter oportunidades e o apoio necessário, 

como qualquer cidadão” (LOURENÇO; COSMO, 2014, p. 5), para se expressar não 

somente em sociedade, mas em especial no ambiente laboral, de forma digna e 

respeitada. 

 

Quadro 9 – A marca que as PcDs entrevistadas querem deixar no mundo 
Que legado quis construir em sua vida e na sociedade, quando optou por trabalhar em sua 
organização e deixar de receber o seu Benefício de Prestação Continuada (BPC), da Lei 
Orgânica de Assistência Social nº 8.742/1993? Justifique. 

“[...] não é porque eu tenho uma deficiência que eu não seja capaz de fazer o que eu faço [...], ter 
força de vontade e coragem são fundamentais para minha vida. Se eu não tivesse isso, eu não 
estaria onde estou hoje, eu não conheceria tantas coisas, então eu acho que eu sou capaz de fazer 
muito mais coisas do que eu faço hoje, de ir muito mais além [...], um legado [...] ter força, [...] viver 
minha vida, mesmo com a limitação que eu tenho [...], querer batalhar, mesmo com os obstáculos 
da vida, faz a gente querer ser uma pessoa melhor. Eu não posso sair numa maratona correndo, 
mas eu posso participar de muitas outras coisas” (PcD1/LS7). 

“Eu quero deixar o legado de subir na vida, me realizar profissionalmente, quero fazer outra 
faculdade, quero ser cada vez melhor, para provar que a minha deficiência não vai me impedir. Eu 
quero tirar minha carteira, comprar meu carrinho. Hoje sou 50% dependente e 50% independente 
[...], quero mostrar para a sociedade que não é porque eu tenho essa limitação que eu não seja 
capaz. Eu não gosto de pedir ajuda, eu faço tudo sozinha. Essa dificuldade não me faz inferior, e eu 
tenho a mesma capacidade que outras pessoas que não têm nada, e essas pessoas têm até menos 
vontade de viver do que eu [...]” (PcD3/LS8).  

“A minha deficiência nunca me impediu de querer ser independente, de querer ter o meu salário. Eu 
moro sozinha, pago minhas contas, então eu quis por mim, porque eu queria mostrar para a 
sociedade que a gente pode tudo [...], principalmente aqui dentro da organização, onde me deram 
essa oportunidade de mostrar o meu trabalho [...], em certos olhares, a gente nota que falam conosco 
como se fôssemos pessoas burras. Essa é a palavra. A pessoa às vezes nem precisa falar, mas 
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você vê no olhar dela que ela te considera incompetente [...], se eu não estivesse prestando um bom 
trabalho, já teria saído daqui. Porque acho que temos de ter lealdade [...], acredito que eu esteja 
fazendo a diferença aqui dentro. E meu legado é esse. Mostrar que a gente, que é deficiente, pode 
ser competente [...], dou o meu melhor” (PcD3/LS13). 

“O legado que eu quero deixar é que nunca podemos desistir daquilo que a gente almeja. Nunca 
desistir dos sonhos. Independentemente da idade, o importante é estar lutando, batalhando. E 
quando eu cheguei, eu era mais tímida, querendo ou não, eu tinha medo de falar ou fazer alguma 
coisa errada, mas aí com o tempo você vai vendo que não é tão difícil falar, se explicar, apresentar 
alguma coisa [...], não é o bicho de sete cabeças. No dia a dia, vamos aprendendo e nos 
desenvolvendo” (PcD1/LS9). 

“Quanto ao legado, eu nunca me vitimizei. Eu não quero que ninguém se lembre de mim, depois que 
eu não estiver mais aqui, como a coitadinha [...], eu busco a melhoria contínua, eu ajudo as pessoas 
da maneira que eu posso e às vezes até da que eu não posso [...], eu não tenho motivo para ficar 
uma pessoa parada em casa, dependendo do governo e esperando a hora de morrer. Eu ainda quero 
fazer muita coisa. Tem tanta gente que faz, porque eu não vou fazer?” (PcD5/LS15). 

“Como legado, espero que as pessoas se lembrem de mim como alguém que correu atrás do que 
quis [...] porque nunca gostei desse negócio de coitadismo [...]” (PcD2/LS8). 
Sobre o Benefício de Prestação Continuada (BPC): “O fato de receber esse benefício [...] seria o 
lado oposto do que eu penso. Porque seria eu [...] me render [...], mas eu conheço bastante gente 
que recebe, mas eu também conheço gente que está em situação bem pior e que sai de casa e vai 
trabalhar [...], é necessário correr atrás dos objetivos e não se render às dificuldades. Mesmo que a 
capacidade seja prejudicada, mesmo assim, ainda é possível fazer algo para si mesmo, para um 
colega ou para a sociedade [...]” (PcD2/LS8). 

“Eu, em particular, não tinha nenhum benefício, mas mesmo que tivesse optaria por estar 
trabalhando, para sair de casa, ter saúde, ser produtivo, contribuir com o Estado com meus impostos 
e taxas. E o legado é ser honesto, trabalhador, respeitado” (PcD2/LS2). 

Roteiro de Entrevista – Formato II 
 

Como funcionário, que contribuição ou legado busca deixar no(s) trabalho(s) que realiza? 

“Ser sempre esforçado, conversar com as pessoas e procurar o que elas precisam” (PcD5/LS2). 

“Eu levo minha confiança, a responsabilidade, meu entendimento. Não dou importância para os 
defeitos das pessoas, gosto de tratar todos com carinho, respeito [...], no trabalho em equipe, deixo 
meu esforço. Aqui somos pessoas amorosas, não falamos mal do outro, cada um sabe de sua tarefa, 
sua organização [...] e agradeço muito por esta pesquisa, pois ela demonstra respeito e confiança 
pela gente” (PcD1/LS13). 

Fonte: A autora, 2019. 

 

Pela análise dos relatos, pode-se notar o universo de força e garra que essas 

PcDs possuem quando decidem ir para o mercado de trabalho. Seus valores pessoais 

quando encontram um ambiente favorável, com práticas de boa governança, como 

almeja e busca esta organização, permitem atitudes que transformam o ambiente e 

as pessoas para melhor. Os relatos do não coitadismo, do não vitimismo, do correr 

atrás, do nunca desistir, do se esforçar, do alcançar sonhos mesmo diante de embates 

e dificuldades possibilitam a retomada de valores e crescimento pessoal e profissional 

a todos aqueles que enriquecem com esse convívio diário com a diversidade. É a 

questão do acolhimento ético, fazendo a diferença nas empresas que compartilham 

uma cultura organizacional baseada em princípios. 

Vale destacar que a “indicação” foi o caminho para muitos conseguirem uma 

oportunidade e converter a necessidade e a vontade em impulso para o mercado de 
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trabalho. Relatos trazidos no Quadro 10 apontam as motivações e exemplos deixados 

para a busca de trabalho e renda por essas PcDs. São atitudes que saem dos moldes 

normais de busca de vaga no mercado de trabalho, para alcançar o mercado hoje, 

cada vez mais interativo e veloz e no qual as indicações nas redes sociais poderão 

ser fortes meios de comunicação. Se realizadas de maneira planejada e estratégica, 

vislumbrarão oportunidades significativas e um olhar mais atento da sociedade ao 

movimento da inclusão de PcDs para o mercado de trabalho. No que se refere às 

PcDs com dificuldades de locomoção, esse ambiente virtual e em redes sinaliza 

possibilidades que poderão favorecer significativamente a acessibilidade, bem como 

a sustentabilidade ambiental, visto que favorece a minimização de impactos na 

mobilidade urbana e no meio ambiente durante esse tempo de busca pelo emprego, 

em se tratando de um universo de cerca de 45.606.048 pessoas com pelo menos uma 

das deficiências investigadas, ou seja, 23,9% da população brasileira (IBGE, 2010). 

 
Quadro 10 – Motivações e exemplos deixados para a busca de emprego no mercado 
de trabalho 

Boas práticas sugeridas por alguns colaboradores com deficiência entrevistados 

“[...] hoje a mídia ainda não usa muito as redes para divulgar essas vagas. São as próprias 
empresas que procuram divulgar as vagas, porque a mídia em si, a comunidade em si, até agora 
não tem essa preocupação. Eu não vejo isso na sociedade, pessoas querendo disponibilizar uma 
ajuda à PcD. Eles deixam somente para as empresas, mas eu acho que não pode. Deveria haver 
uma conscientização de todo mundo [...]. Eu ainda não vi alguém dizer ‘lá em tal empresa estão 
precisando de uma PcD’. Eu acho que às vezes as pessoas meio que isolam, não sei dizer o porquê, 
se é por dó, aquele sentimento de ‘coitadinho, vamos deixar ele quietinho lá’. Falta para a PcD uma 
divulgação melhor dessas oportunidades” (PcD1/LS17). 
Obs.: o entrevistado relatou que adorou a pesquisa, que se emocionou e que as questões, para as 
quais teve de pensar, vão ajudar em seu ambiente de trabalho. 

“Como estava muito difícil conseguir trabalho, nós fizemos um grupo de WhatsApp de pessoas que 
estavam procurando emprego, não somente de PcDs, de pessoas normais. Aí um amigo viu a vaga 
aqui na E3 que se encaixava para mim e já colocou no grupo, já me alertou, eu já corri com o 
currículo. E acabou dando certo. Então foi por indicação também, porque deixar currículo 
diretamente nas empresas não estava dando certo. Aqui [...] tem muita vaga para PcD, mas tem 
muita PcD sem trabalhar também” (PcD5/LS15). 

Fonte: A autora, 2019. 

 

Sobre as expectativas e dificuldades encontradas na busca de emprego e quais 

os mecanismos utilizados para ter acesso às vagas de trabalho, as PcDs 

entrevistadas, em sua maioria, sinalizaram fortemente a boa intenção e a vontade de  

vencer desafios e barreiras para chegarem aos seus objetivos de vida. Salientam os 

desafios para sua inserção no mercado de trabalho, todavia apontam, em sua quase 

totalidade, o acolhimento da organização E3 quando buscaram oportunidade de 

trabalho. Aponta-se uma baixa diversidade e conhecimento dos meios de acesso às 

vagas no mercado de trabalho. As formas mais comuns e usuais são a entrega de 
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currículo na empresa, indicações de conhecidos e parentes e a associação dos 

referidos meios. Foram poucos os relatos de ajuda pelo Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS), de empresas externas especializadas em recrutamento e seleção e do 

uso inovador de acesso às redes sociais. Merecem evidência alguns relatos de 

conquista de vagas de trabalho devido a ações de parcerias trissetoriais (PTS), que 

“envolvem simultaneamente atores governamentais, da sociedade civil e do mercado” 

(ASSIS, 2016, p. 28), realizadas pela Gerência Regional do Trabalho e Emprego 

(GRTE), do Ministério Público do Trabalho (MPT), Sistema S e a própria organização 

E3 em parceria com outras várias empresas da cidade e região. O Núcleo de 

Acessibilidade da organização foi apontado como uma boa prática, que vem 

agregando significativamente ao movimento da inclusão social e acessibilidade às 

PcDs na unidade, cujo core business é a educação. 

Há relatos dos entrevistados que remetem a lembranças de difíceis épocas em 

que estavam começando a lidar com a dificuldade da deficiência (algumas delas, 

PcDs que não nasceram com a deficiência, mas que se acidentaram ou adoeceram 

ao longo da trajetória). Nesses casos, notou-se em alguns momentos maior rigidez, 

por vezes emoção na resposta, denotando a dificuldade ou a vergonha associada a 

um preconceito com o qual elas mesmas ainda não estavam preparadas para lidar. 

Por terem de se reinventar, mudar de atividade, acredita-se que a dificuldade maior 

esteja na correlação de seus problemas pessoais de uma fase extremamente difícil 

com a dificuldade de ingressar no mercado e a insegurança quanto à aceitação de 

colegas de trabalho e de setor. De outro lado, as PcDs que já nasceram com a 

deficiência trazem, em suas falas, maior suavidade, por vezes gratidão diante de seus 

problemas. Boa parte dos entrevistados valoriza o apoio de suas lideranças e colegas 

de trabalho e o quanto aprendem com eles. De outro lado, a valorização desse esforço 

e boa vontade das PcDs por parte das lideranças se faz presente em grande parte 

dos relatos. 

Sobre os motivos que levaram as PcDs a escolherem a organização para 

trabalhar, os relatos apresentam informações de um ambiente de trabalho acolhedor. 

Os entrevistados ressaltam estarem motivados e muito satisfeitos, querendo subir na 

vida. Muitos estudaram ou pretendem estudar e aprimorar-se, não estando 

acomodados. Os que possuem deficiências mais severas ou são muito limitados 

quanto à escolaridade, ainda assim estão satisfeitos e agregam com seus exemplos 

de vida e esforço. O trabalho se dá, sempre que possível, em equipe, dupla ou, 
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quando sozinhos, sabem que podem contar com o apoio dos colegas e lideranças. 

Muitos consideram o ambiente de trabalho como uma segunda família. Na maioria 

dos casos, todos desenvolvem suas funções com facilidade, buscando ascensão 

profissional em funções de interesse. 

No que se refere à importância que o trabalho tem para a vida dos 

entrevistados, de forma unânime eles relatam que o trabalho “é tudo, essencial, é 

sobrevivência, é a segunda casa, é o que dignifica o homem, é vida”. Citam que o 

trabalho engrandece não só financeira, mas social e psicologicamente. 

Buscando-se identificar a percepção de instrumentos de boas práticas de 

governança e dos valores e princípios que norteiam as relações na organização, 

praticamente todos os entrevistados demonstraram conhecer, saber da existência, 

mas não se lembram da missão, visão e valores que norteiam a organização e suas 

unidades. Apesar de boa parte lembrar que se encontram em placas nas entradas da 

organização e de suas unidades, no Manual do Colaborador, na intranet e internet 

(site da organização), foram pouquíssimos os entrevistados que se lembraram de 

alguns deles. 

No que se refere ao código de conduta, este não foi lembrado pelos 

entrevistados, visto que ainda não foi implementado na organização, confirmação 

dada pela própria liderança de RH. Houve relatos que apontaram a informação da 

existência do referido código, todavia se tratava do Manual do Colaborador, no qual 

se encontram a missão, visão e valores da organização. 

Quanto aos valores e princípios que norteiam a vida pessoal desses 

entrevistados e que interferem ou vão ao encontro dessa relação laboral, foi possível 

entender a razão do bom relacionamento com a organização, visto que, na maioria 

dos casos, a ética, o respeito ao ser humano, a comunicação, a competência, a 

organização, o foco no cliente, a integração, a transparência, a sinergia, a gestão 

profissional e a responsabilidade social estão presentes em suas escolhas, de uma 

forma ou de outra. O respeito ao ser humano foi significativamente abordado. 

Sobre as expectativas de desempenho profissional e de vida, inspirados no 

outro, ou seja, que serviram de exemplo de vida para os entrevistados PcDs, os relatos 

foram ao encontro das pessoas que marcaram sua vida de forma positiva, por 

superarem suas dificuldades e/ou as fizeram se destacar como pessoas e 

profissionais. A competência, a ética profissional, a autenticidade e a transparência 

diante dos atos, o fazer de forma correta, com amor, carinho e dedicação, a garra e a 
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força diante das dificuldades são atitudes, valores e práticas que vão ao encontro 

desses trabalhadores. 

Outro ponto que merece destaque nos relatos é o papel que os líderes 

desempenham, são os líderes que escutam, e não só lideram; os líderes que ensinam 

pacientemente e estimulam a estudar; os líderes que dão exemplos concretos de 

ascensão profissional, duramente conquistada, e que se mantêm próximos e 

interessados no bem do outro; os líderes que não têm medo de buscar melhorias para 

sua equipe e para o setor. Foi possível visualizar nesses relatos o quanto as PcDs 

admiram as lideranças, que no seu papel de chefia inspiram pessoas com suas 

habilidades de gestão e maestria nas lições tecnicistas do setor, sem deixar de lado o 

olhar responsável, ético, atento e amigo a seus liderados. 

A importância dada pelas PcDs à relação laboral com sua equipe e colegas de 

trabalho é apontada como positiva e agregadora no que se refere ao ganho de 

experiência na função. Para a grande maioria destes entrevistados, ela é vista como 

acolhedora tanto no que se refere à amizade quanto às questões técnicas a serem 

resolvidas no dia a dia laboral. 

Com o intuito de buscar a percepção que esses entrevistados têm das 

oportunidades dadas pela organização E3 e seus mecanismos de comunicação, 

envolvimento e participação, pode-se perceber a unanimidade dos relatos no que se 

refere ao apoio dado pela organização a todos os seus colaboradores. A oportunidade 

de crescer (se quiser) foi levantada a todo momento, bem como a oferta de cursos, 

capacitações, treinamentos e parcerias com cursos externos, além da obtenção de 

bolsas de estudo com significativo percentual de desconto por meio da parceria da 

organização com os sindicatos das categorias. Outras oportunidades são os cursos 

de ensino a distância (EAD) para atualização dos funcionários, bem como o curso de 

Intérprete de Libras (citado em muitos relatos), visto que pode ser feito on-line e é 

gratuito. Seu formato e conteúdo foram desenvolvidos para ser ministrado por um 

semestre, em alguns cursos de graduação de forma obrigatória e em outros de 

maneira facultativa. Quanto às oportunidades de inclusão por meio dessa disciplina, 

o formato e conteúdo se expandem para aqueles colaboradores que buscam agregar 

tal aprendizado na sua formação, bem como nas suas relações no ambiente laboral 

com lideranças e colaboradores PcDs, cada vez mais presentes nas organizações. 

Não há espaço para discriminação. A busca pela igualdade de oportunidades é dada 
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a todos os colaboradores, não importando aspectos relacionados à orientação sexual, 

de gênero, de raça, de crenças e geracionais (idade). 

Sobre a forma de comunicação das vagas disponíveis para PcDs, assim como 

editais e informações relevantes de temas que estimulem a inclusão e a diversidade 

ou oportunidades de carreira, as vagas e um pouco da temática da inclusão são 

divulgadas na rádio da organização, no monitor de TV interno situado em ambientes 

de maior movimentação de pessoas, no site da organização, na intranet e no sistema 

TASY. Todavia, “[...] precisam explorar ainda mais, desenvolver mais programas e 

mecanismos” (LS12), que agreguem ainda mais à comunicação com as PcDs na 

sociedade. Essa liderança acredita que há muitas PcDs que estão no mercado, mas 

que ainda não conhecem ou ouviram falar da organização. O quadro/mural de avisos 

foi a forma de comunicação mais citada pela maioria dos entrevistados. Outras duas 

formas de comunicação relatadas são realizadas por meio das lideranças de setor, 

que recebem os e-mails do RH e os repassam à equipe; e por meio dos colegas de 

trabalho, que sempre buscam informar uns aos outros as oportunidades que surgem 

na organização. 

Em relação à participação das PcDs no comitê/conselho na organização ou em 

outros órgãos representativos, identificou-se que dois dos entrevistados são membros 

da Cipa. Os que tiveram oportunidade de envolvimento e participação ou cumprem 

esse papel representativo e de fiscalização não relataram ter conhecimento ou ciência 

exata do poder de representatividade e de participação, enquanto representantes dos 

colaboradores PcDs dessas instâncias – o que poderia favorecer ainda mais o olhar 

de inclusão e acessibilidade da organização às necessidades dos colaboradores 

PcDs. Nesse sentido, merece atenção um maior alinhamento dos membros internos 

desse comitê e das lideranças da organização, para que tal canal se torne 

oportunidade de maior participação e inclusão das PcDs no ambiente laboral. 

Buscando-se identificar o olhar das PcDs em relação às suas 

deficiências/limitações, há relatos trazidos de forma natural e de aceitação da 

limitação, apesar de alguns citarem dificuldades ou vergonha de sua condição. Alguns 

acreditam que, com o exemplo de suas experiências, poderão ajudar alguém que não 

dá valor à própria vida na sua normalidade. 

No que se refere ao legado ou marca que as PcDs entrevistadas querem deixar 

na vida pessoal, na sociedade e no ambiente laboral, como pessoas e profissionais, 

os valores trazidos nessa pauta vão ao encontro do que melhor esperam na vida: o 
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respeito, a dignidade, a confiança e o exemplo de força e capacidade de superação 

diante das adversidades. 
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5 CONSIDERAÇÕES 

 

 Este trabalho teve como objetivo identificar, à luz da boa governança e da Lei 

nº 8.213/1991 (Lei de Cotas), como a organização objeto de estudo atua na inclusão 

de pessoas com deficiência em seu corpo de colaboradores. Pôde-se perceber que a 

organização busca um movimento atento e acolhedor à contratação de PcDs no seu 

espaço laboral. A começar pelo mecanismo de disseminação de vagas para PcDs, 

experiências diversas foram positivas para que a organização se fizesse conhecida e 

bem-aceita entre elas. Os meios usados foram: rádio, campanha (com uso de 

camisetas), evento com a presença e o envolvimento das empresas locais, 

indicações, parcerias com organizações de recrutamento e seleção etc. Apesar de 

atualmente inativa a campanha que, há alguns anos, ganhou boa repercussão e 

oportunizou várias contratações de PcDs na organização, o que hoje se percebe é 

que há um movimento de boas práticas favoráveis à oferta de vagas, sempre que 

possível, preferencialmente às PcDs. 

No que se refere ao convívio entre as lideranças, colaboradores e PcDs, 

observa-se uma relação respeitosa, em que as PcDs são tratadas da forma mais 

natural possível. A atenção à boa adaptação e a acessibilidade nas funções 

desempenhadas pelas PcDs são uma preocupação constante e cuidadosa das 

lideranças de RH, SAST, SESMT e dos setores/padrinhos. 

 Um ponto que chama atenção ao favorecimento desse ambiente laboral mais 

humanizado e voltado à equidade e às práticas de responsabilidade social corporativa 

(estas últimas contempladas nos princípios da boa governança) é que o core business 

da organização abarca as áreas da educação e saúde, as quais favorecem o olhar 

mais humano e amigo para o outro, com suas diferenças e fragilidades. 

Quanto aos mecanismos de governança que devem favorecer as boas práticas 

para a inclusão das PcDs, um ponto favorável é a visita da presidência (Conselho 

Diretor) aos setores e a boa abertura à escuta de todos os colaboradores da 

organização (com ou sem deficiência). 

Em relação à política estatutária, não há comitês representativos e específicos 

para as PcDs ou comitês estruturados de responsabilidade social corporativa e 

diversidade (que abarca uma dimensão maior das diferenças) no organograma da 

organização. Todavia, essas lideranças/padrinhos buscam facilitar a comunicação e 

a informação no setor, bem como para os colaboradores PcDs, colocando-se à 
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disposição sempre que necessário. Um canal disponibilizado e que se alinha às 

práticas de boa governança é a Ouvidoria, que está entre os meios disponibilizados 

pela organização não só para denúncias e queixas, mas para elogios. 

 Outros espaços favoráveis de escuta, acessibilidade e inclusão merecem 

atenção, como o Núcleo de Acessibilidade da organização, para que suas práticas 

sejam implementadas de forma mais ampla, estruturada e compartilhada com toda a 

organização, e não apenas atuante em unidades específicas da área da educação. 

Apesar de, nesse primeiro momento, este núcleo de acessibilidade ainda não abarcar 

os colaboradores, e sim os alunos, percebe-se o quanto poderá agregar um trabalho 

conjunto e alinhado do núcleo com o setor de RH (que também trabalha com a 

inclusão e a acessibilidade dos colaboradores da organização), no que diz respeito a 

novas oportunidades (vagas) de trabalho, acessibilidade e outras boas práticas que 

poderão ser fomentadas a essas PcDs (dentro e fora da organização). 

Práticas como esta se espelham na responsabilidade social corporativa (RSC), 

um dos valores acolhidos pela organização, visto que é uma forma de gestão (ética e 

transparente) que se preocupa com o todo e que se compromete com as partes 

interessadas (inclusive o meio ambiente). 

Ao buscar responder ao objetivo específico, que visa descrever o sistema de 

governança da organização, seus valores e princípios e os mecanismos de inclusão 

de PcDs, isso não se deu apenas para conhecer a política organizacional (estatuto), 

mas para compreender suas práticas de gestão que integram a cultura organizacional. 

Nesse aspecto, apesar de ainda não implantado o código de conduta na organização, 

pôde-se observar um ambiente favorável para o acolhimento da diversidade e a 

inclusão das PcDs, o que vai ao encontro de outros valores acolhidos pela 

organização: o respeito ao ser humano, a ética, a sinergia, a transparência, a 

integração, a gestão profissional, a comunicação e a responsabilidade social 

corporativa.  

Apesar de não estarem na sua totalidade aqui referenciados, tendo em vista o 

respeito ao sigilo e o anonimato da organização, eles estão presentes no Manual do 

Colaborador, no site da organização, na integração (com os novos funcionários) e nas 

placas informativas distribuídas na entrada de cada unidade da organização. Apesar 

da variedade dos locais que facilitam o acesso e a interação com esses valores, não 

se percebem mecanismos que os reforcem no dia a dia, visto que boa parte dos 
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entrevistados apresentou dificuldades para, de forma consciente e segura, abordá-los 

com precisão no momento da entrevista. 

No que se refere ao processo de inclusão, ou seja, de acessibilidade estrutural 

efetivamente implantada para as PcDs, observou-se um movimento significativo para 

a busca de melhorias contínuas em espaços mais estruturados e em outros com 

estrutura incipiente ou ainda não estruturada (presença de escadas, e não de 

elevadores). Um ponto de apoio que beneficia a inclusão das PcDs nesses espaços e 

postos de trabalho são as lideranças do SESMT, do SAST e do RH da organização, 

que realizam visitas aos setores para atender a todas as demandas (inclusive das 

lideranças de setor) de adaptações que sejam possíveis, conforme a necessidade ou 

deficiência daqueles que chegam à organização. 

Há também o bom acolhimento das lideranças e padrinhos, ainda que não se 

dê de forma estratégica e disseminada em todas as unidades da organização. Outra 

forma de acolhida pôde ser percebida com a presença de um profissional de Libras 

(também professora de Libras na organização), uma boa prática implementada na 

organização, que vai além do acolhimento, visto que favorece a acessibilidade e 

possibilita um olhar mais atento à inclusão, seja de alunos, seja de colaboradores 

PcDs ou não. A oferta da disciplina obrigatória de Interpretação de Libras por um 

semestre em oito cursos de graduação é um mecanismo que desperta o interesse 

pelas diferenças e promove um ambiente fértil às práticas de comunicação com as 

PcDs. Essa disciplina também é aplicada a todos os colaboradores da organização 

(de forma gratuita) no formato de ensino a distância (EAD), em módulos do básico ao 

avançado, para estimular ainda mais o aprendizado de Libras, o bom convívio, o 

envolvimento e, em consequência, a inclusão das PcDs na organização. 

Para que a inclusão se amplie, existem também oportunidades de 

aperfeiçoamento e estudo, com obtenção de bolsas e parceria (descontos) com 

sindicatos, o que tem estimulado significativamente a busca de crescimento e 

ascensão profissionais. 

Indo ao encontro do segundo objetivo específico, de identificar o conhecimento 

e o envolvimento no processo de inclusão pelas lideranças, gestores de RH e pessoas 

com deficiência, é preciso esclarecer que o que se buscou identificar foi o 

comprometimento de toda a cultura organizacional com a inclusão das PcDs, a 

começar pela alta liderança quanto à promoção dos direitos das pessoas com 

deficiência (PcDs), pois, se essa liderança não tem um olhar estratégico para a 
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inclusão, pode variar consideravelmente o movimento da diversidade e inclusão de 

PcDs na organização. 

No caso em pauta, percebe-se que no universo organizacional entrevistado há 

boas práticas de acolhimento por parte das lideranças/padrinhos. Todavia, é 

importante refletir que o acolhimento, a boa receptividade e as boas intenções não 

garantem uma inclusão efetiva aos colaboradores diversos. O olhar atento que se 

deve dar ao cumprimento da cota legal (conformidade legal/compliance) deve estar 

muito além da norma,  necessitando estar alinhado às práticas de efetiva inclusão, 

que: 

a) prepare o ambiente ao acolhimento, contudo de maneira técnica/profissional, e não 

apenas comportamental/atitudinal; 

b) promova a boa receptividade, sobretudo estrutural, dos postos de trabalho e dos 

processos de abertura de vagas, de recrutamento e seleção; 

c) se atente às boas intenções, porém despidas de “coitadismos”, preconceitos ou 

discriminação, práticas distantes da inclusão e que limitam aprendizados, quebras 

de paradigmas e verdadeiras transformações no ambiente laboral. 

Percebe-se que a organização vem buscando melhorias e ajustando, do melhor 

modo possível, os postos de trabalho aos colaboradores PcDs contratados, bem como 

aos que chegam ao seu ambiente laboral. De outro lado, espera desses colaboradores 

o seu empenho, interesse e dedicação. Ou seja, a responsabilidade para que a 

inclusão efetivamente ocorra deve ser de todas as partes interessadas, incluindo as 

PcDs. 

Esse movimento que visa à qualidade da rotina de trabalho da PcD se estende 

ainda para as PcDs que chegam à organização como pacientes, clientes e alunos. 

Dessa forma, observa-se um ambiente de trabalho humanizado e que busca 

compartilhar e aprender caminhos para o desenvolvimento de experiências práticas, 

teóricas e, em consequência, o crescimento pessoal de todos os colaboradores, 

incluindo os PcDs. 

No que se refere à acessibilidade física e estrutural, esta se efetiva, quando 

possível6, por meio de construção de rampas, adaptação de banheiros, elevadores, 

faixas táteis nos pisos e vagas de estacionamento exclusivas. Quanto aos 

instrumentos de trabalho, observou-se, ainda em estágio incipiente, a utilização de 

 
6 Os prédios mais antigos não comportam a construção de rampas. 
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recursos de softwares e outros tecnológicos para computador, bem como aplicativo 

(Hand Talk) para as PcDs surdas e/ou cegas que chegam à organização (alunos e 

colaboradores). Nesse sentido, a atenção dada pelos setores de contratação da 

organização atenta-se para o incremento desses recursos, à medida que PcDs com 

esses tipos de deficiência forem sendo contratadas. 

Sobre as dificuldades de se encontrar PcDs no mercado de trabalho, por meio 

dos relatos das PcDs entrevistadas (Quadro 7), pôde-se notar o quanto é necessário 

e importante um ambiente laboral receptivo, acolhedor e de confiança por parte das 

organizações para que as dificuldades de contratação e permanência no ambiente 

laboral pelas PcDs sejam minimizadas. Na linha de Morin (2001), o trabalho influencia 

consideravelmente a vida das pessoas (sua satisfação e sua produtividade). Quando 

ausente o “interesse humano” (p. 16) e presentes relações do tipo superficiais e 

desconexas, torna-se impossível, insustentável, manter-se nesse ambiente. 

Vale dizer que um dos pontos fundamentais para que a sustentabilidade nas 

relações de trabalho ocorra de forma equilibrada e perene é o envolvimento da alta 

liderança, que se sintoniza com seus stakeholders (no caso, as PcDs) e lhes abre 

caminho para um ambiente de respeito e valorização da diversidade, 

independentemente de imposições legais e de fiscalização. Isso enriquece todas as 

relações, pelo simples fato de se acolher e valorizar o outro com suas diferenças. 

Nos relatos dos entrevistados, foi possível notar fortemente expressões 

conectadas a elementos significativos para a qualidade de vida de todo cidadão no 

ambiente laboral (incluindo-se as PcDs): o bom ambiente de trabalho, as 

oportunidades de desenvolvimento e de ascensão profissional, o reconhecimento e a 

valorização salarial. Acredita-se que a crença sobre a ausência, inquietude ou 

instabilidade na permanência das PcDs no ambiente laboral, bem como o conhecido 

refrão de que “não há PcDs no mercado de trabalho” necessitam ser revistos. 

Entre os relatos trazidos pelas lideranças/padrinhos da organização E3, vale 

observar que a inclusão não se trata apenas da presença das PcDs no setor, o como 

elas estão incluídas é que faz a diferença para que se possa dar luz às boas práticas 

de inclusão e permanência delas no ambiente laboral. Nesse sentido, o apoio, a 

conversa com o indivíduo, o esclarecimento do como se faz e o ser amigo (não apenas 

chefe) são algumas das boas práticas levantadas por essas lideranças/padrinhos que 

oportunizam o aprendizado, além de abrir espaço para a escuta, a minimização de 

erros, a abertura de caminhos para relações de confiança e acolhida, bem como para 
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a participação efetiva das PcDs. O lhes dar voz possibilita transformações, 

aprendizados e eficácia nas funções que desempenham tanto quanto os demais 

colaboradores da organização. Esse processo pode se dar pela busca de uma maior 

afinidade com esses colaboradores diversos e uma maior compreensão e 

entendimento do como eles podem e conseguem se desenvolver ainda mais (sem, 

contudo, impactar sua segurança e saúde). 

Outra percepção trazida pelos colaboradores PcDs da organização aponta a 

presença de uma boa governança da organização, expressa nas boas práticas de 

inclusão, o que favorece não só a permanência e a fidelização desses colaboradores 

como também os torna agentes e disseminadores desse bom ambiente laboral que 

vivenciam, diante das demais PcDs que ainda estão fora do mercado de trabalho.  

Assim, acredita-se que uma das questões que impactam na manutenção da 

estabilidade dos percentuais alcançados pelas organizações para o cumprimento da 

Lei de Cotas possa estar ligada exatamente a relatos como os trazidos pelas PcDs 

entrevistadas, visto que, quando aptas, incluídas e felizes em seus empregos, 

fidelizam-se à organização que as acolhe e ao trabalho que desempenham, não se 

tornando o foco de maior atenção o Benefício de Prestação Continuada, da lei 

orgânica de assistência social. Seus objetivos estão voltados para a superação de 

barreiras, empenho, conquistas e crescimento pessoal e profissional, como todos os 

outros trabalhadores. 

São esses os colaboradores com deficiência que chegam e ficam no mercado 

de trabalho. Eles querem fazer sua parte, querem sair de casa para trabalhar em 

empresas que, verdadeiramente, acolha-os com dignidade, equidade e respeito. Cabe 

às organizações repensarem suas políticas de boa governança e de práticas de RSC, 

para que se reflitam na inclusão de PcDs e, em consequência, na efetividade do 

cumprimento da Lei de Cotas (Lei nº 8.213/1991). 

Não se objetivando verticalizar as questões técnicas legais pertinentes ao 

recebimento do Benefício de Prestação Continuada (BPC), que seria um capítulo à 

parte, importa aqui salientar que esse é um direito inerente a condições e situações 

específicas para alguns cidadãos e PcDs. Todavia, isso não minimiza o beneficiário 

que usufrui desse recurso ou que, por vezes, necessita dele temporariamente. É para 

situações como essas que o BPC foi instituído. O que se pretende salientar, nesse 

momento, é que a força de trabalho e a dedicação que essas PcDs possuem, como 

resposta àquelas lideranças e organizações que as inclui efetivamente no ambiente 
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laboral, geram processos de forma responsável, ética e humana. A fidelização das 

PcDs no ambiente laboral que as acolhe não deixa de existir devido ao recebimento 

do BPC, mas em função do ambiente e de como elas são recebidas. 

Oportunizando-se um olhar atento à inserção da mulher com deficiência dentro 

da organização, observou-se que ocorre inclusão de forma equilibrada entre os 

gêneros. O fator diferencial quanto à função que desempenham está na constituição 

física (da pessoa) e na demanda do serviço nos diversos setores da organização. Ou 

seja, há sempre um “olhar clínico” e técnico quando existe a necessidade de 

contratação no setor, requerido pela liderança, bem como o cuidado com a saúde e a 

segurança de todos os trabalhadores (PcDs ou não), sendo eles homens ou mulheres. 

A premissa é sempre adaptar o trabalho à pessoa, visto que não se pode forçá-la a 

se adaptar ao trabalho, apesar de, em alguns setores, essas PcDs experienciarem 

novas oportunidades de aprendizado e desenvolvimento no neles mesmos. 

Nesse sentido, torna-se necessário apontar para as questões inerentes ao 

desenvolvimento efetivo que as PcDs estão tendo, apesar das adaptações do 

trabalho. As boas práticas de gestão para inclusão devem ir além das adaptações e 

do olhar técnico e clínico, para que esses colaboradores consigam exercer suas 

funções de forma produtiva e igualitária, com ganhos de conhecimento e experiência 

suficientes para crescerem como os demais colaboradores. Acredita-se que, pelo core 

business da organização (área da saúde e da educação), além do ambiente 

humanizado e acolhedor apontado pelos entrevistados, esse desenvolvimento tão 

necessário aos colaboradores PcDs encontra-se acolhido. 

Evidenciou-se não haver diferenças salariais para as mesmas funções 

exercidas por homens ou mulheres, sendo que todos têm as mesmas oportunidades 

de ascensão profissional. 

Com relação às dificuldades e limitações encontradas na pesquisa, o tempo 

não parece ser o melhor amigo do pesquisador que busca trazer, para o seu conteúdo, 

a realidade fática de boas práticas para a diversidade e inclusão das PcDs vivida em 

uma pesquisa de campo. O adequado seria um maior prazo para que a pesquisa 

acontecesse, visto que a maturidade do pesquisador também necessita ser apurada 

– e isso leva tempo. Todavia, buscou-se oportunizar ao leitor o melhor entendimento 

no que se refere aos objetivos inicialmente informados. Outra dificuldade, no que se 

refere às limitações de tempo, diz respeito à impossibilidade para visita e aplicação 

das entrevistas em duas das outras unidades, da área de educação, da empresa em 
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estudo, não sendo foi possível se falar de boas práticas de inclusão e acessibilidade 

de PcDs nessas duas unidades. 

Sendo assim, foram objeto de visita e aplicação das entrevistas as lideranças 

de RH, de setor e as PcDs da matriz (organização E3), além de outras duas unidades 

com suas lideranças/padrinhos e PcDs. Uma delas da área de saúde e outra da 

educação (o Núcleo de Acessibilidade se encontra em uma dessas unidades da área 

de educação), as quais estão localizadas em endereços diferentes. 

As pesquisas exploratórias, realizadas em quatro organizações com realidades 

diferentes e, ao mesmo tempo, atrativas para a pesquisa também foram um ponto de 

dificuldade, visto que, novamente, o tempo para se fechar a pesquisa não permitiu o 

avanço em campo nas demais organizações. Isso poderia contribuir para agregar 

informações que favoreçam o processo de inclusão de PcDs e da boa governança. 

Outro ponto de dificuldade foi a necessidade de limitar a pesquisa e realizar um 

recorte, além da morosidade nos processos de gestão internos para aceitação e 

concordância em fazer parte da pesquisa. 

Também a submissão do projeto de pesquisa ao Conselho de Ética e o 

preenchimento dos dados na Plataforma Brasil foram desafiadores e morosos. 

Outra dificuldade foi o contato com algumas deficiências (visual, auditiva e uso 

de cadeira de rodas) durante as entrevistas, visto que os colaboradores entrevistados 

não faziam parte do convívio diário da pesquisadora. Todavia, a excelente 

receptividade das PcDs e as orientações antecipadas das lideranças favoreceram a 

condução do processo. 

Com a finalização da pesquisa, foi possível identificar um panorama 

organizacional em amadurecimento quanto ao processo de inclusão, que acolhe as 

diferenças e se preocupa com o desenvolvimento (prático e teórico) de seus 

colaboradores, PcDs ou não. 

Por meio da análise dos resultados obtidos com os relatos trazidos pelos 

colaboradores da organização (17 lideranças e 34 pessoas com deficiência), percebe-

se a presença de um objetivo ainda maior do que simplesmente cumprir a 

conformidade legal da Lei de Cotas. Quando o assunto é inclusão, pode-se observar 

que a organização E3, como dito em um dos relatos dos entrevistados, “está um passo 

à frente” na busca de melhorias por meio de boas práticas de governança, baseada 

em valores, em seu ambiente laboral. Apesar dos desafios vivenciados diariamente 
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nessa busca de melhorias no processo de inclusão, suas boas práticas de gestão e 

governança vêm transformando vidas. 

O ambiente de trabalho da organização em foco pode ser considerado um 

ambiente que abraça as diferenças e que, mesmo que ainda de forma não estratégica 

e com muitos desafios, vai ao encontro de boas práticas alinhadas aos objetivos de 

desenvolvimento sustentável (ODS) da ONU, entre eles: Objetivo 8, de “promover o 

crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e 

produtivo e trabalho decente para todos”; Objetivo 10, meta 10.2, que trata de 

“empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, 

independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, 

condição econômica ou outra”; Objetivo 11, meta 11.7, que busca “proporcionar o 

acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, 

particularmente para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com 

deficiência”; e Objetivo 5, que trata de metas como “alcançar a igualdade de gêneros 

e empoderar todas as mulheres e meninas”. Este último, ainda que de forma não 

planejada, ocorre de modo equilibrado no quadro de colaboradores PcDs da 

organização. 

Assim, observa-se que, apesar dos desafios para uma efetiva inclusão das 

PcDs no ambiente laboral de qualquer organização, o melhor caminho está nas boas 

práticas de uma governança ética, transparente e socialmente justa e responsável. 

Mesmo que ainda estejam ausentes mecanismos específicos e estratégicos 

para que o processo de inclusão se efetive de forma mais planejada e monitorada 

(indicadores), percebe-se um cenário acolhedor, envolvente e participativo para a 

inclusão. 

 Como proposta resultante da pesquisa realizada, sugerem-se novas pesquisas 

e estudos de campo que possam dar voz às PcDs no ambiente laboral. Conhecer e 

verticalizar o conhecimento sobre o universo das PcDs, no qual a deficiência pode não 

ser o único desafio que enfrentam para entrar no mercado de trabalho – isto é, além 

da deficiência que possuem também sofrem preconceito e discriminação relacionados 

a questões de gênero, opção sexual, raciais, de credo, geracionais etc.  – e buscar 

ampliar o espectro para melhores mecanismos de inclusão das PcDs que convivem 

nessa realidade multifacetada da diversidade devem ser práticas constantes, e não 

uma questão legal, exigida em lei. 
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 Para que as boas práticas de governança possam ocorrer de maneira assertiva 

e inclusiva, abrir caminhos com a contribuição da pesquisa científica é oportunizar 

melhorias de gestão de forma mais sustentável. 
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APÊNDICE 1 – ROTEIRO DE ENTREVISTA 1: DAS PRÁTICAS DOS GESTORES E 

LIDERANÇAS DE RH E DE SETOR (PADRINHOS) EM RELAÇÃO À INCLUSÃO 

DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCDS) 

1. Como a organização entende a inclusão da pessoa com deficiência na instituição? De que forma 
isso acontece? 
2. A organização possui um código de conduta organizacional onde expressa seus valores e princípios?  
(   )Sim   (   )Não   (   )Não se aplica 
2.1 Como ele ou esses valores e princípios são divulgados entre os colaboradores?  
3. Há alguma forma de divulgação e/ou de conscientização interna sobre diversidade e inclusão de 
PcDs na organização? 
(   )Sim   (  )Não 
4. A organização faz uso da comunicação para fortalecer a imagem de PcDs?    (  )Sim   (   )Não 
4.1 Como isso acontece? 
5. Como sua organização se posiciona contra a discriminação? 
6. A organização desenvolve programa ou mecanismos específicos para a contratação de PcDs?  
(   )Sim   (   )Não 
7. A organização possui iniciativa ou mecanismos de gestão que monitorem indicadores, metas ou 
meios de acompanhamento na contratação de pessoas com deficiência? 
 (   )Sim   (   )Não 
7.1 Se sim, como isso é feito? 
8. Como a organização atua para buscar ou inovar em boas práticas de inclusão para PcDs? 
8.1 Há compartilhamento dessas experiências com seus fornecedores, parceiros ou partes 
interessadas? 
(   )Sim   (   )Não 
8.2 De que maneira isso acontece? 
9. A organização realiza pesquisas internas para detectar novos postos de trabalho para as PcDs? 
(  )Sim   (  )Não 
9.1 Em caso afirmativo, como isso é realizado? 
10. A organização faz levantamento das necessidades específicas (próprias/direcionadas) das PcDs 
quando realiza treinamentos e capacitações para suprir suas necessidades? 
(   )Sim   (   )Não 
10.1 Como isso se dá? 
11. Na organização, há oportunidades para capacitação, treinamentos e ascensão profissional com o 
objetivo de promover acesso e igualdade de oportunidades a todos os seus funcionários, 
independentemente de aspectos como deficiência (PcDs), geracional (idade), de gênero, de raça, de 
orientação sexual etc.? 
(   )Sim   (   )Não 
11.1 Como isso se dá? 
(   )Cursos internos 
(   )Cursos externos 
(   )Parceiros. Quais?______________________________________________ 
(   )Obtenção de bolsas 
(  )Ascensão profissional – Como isso se dá? E para seus colaboradores PcDs? 
(  )Outros: ______________________________________________________ 
11.2 Como se dá a forma de divulgação? 
12. A organização contempla o tema da inclusão de PcDs nas atividades de integração de novos 
colaboradores ou em cursos e treinamentos? 
(   )Sim   (   )Não 
12.1 De que maneira? 
13. Existem dificuldades para recrutar e contratar pessoas com deficiência?  
(  )Sim   (   )Não 
13.1 Em caso positivo, quais são essas dificuldades? 
14. Como a organização mapeia procedimentos de recrutamento e seleção? Preocupa-se em eliminar 
práticas que possam restringir os colaboradores PcDs a trabalharem em apenas uma área ou tipo de 
função? 
15. Como a organização define e conduz seus processos demissionais que envolvem PcDs? 
16. A organização recoloca ex-funcionários PcDs em seu ambiente laboral? 
(  )Sim   (   )Não 
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Por quê? 
17. A organização monitora sua taxa de rotatividade para avaliar a incidência e as razões de 
permanência e saída de seus colaboradores PcDs?  
(  )Sim   (   )Não 
Justifique. 
18. Como os funcionários, com e sem deficiência, são reconhecidos na organização por suas boas 
práticas e atitudes no ambiente laboral? Há mecanismos que incentivam esses “bons exemplos” na 
organização? 
(  )Sim   (   )Não  
Justifique. 
19. A organização garante oportunidades iguais de expressão a todos os seus funcionários?  
(  )Sim   (   )Não.  
19.1 Há mecanismos ou canais de atendimento específicos para as PcDs? Como isso se dá? 
20. Na sua opinião, qual o maior impacto ou legado (positivo ou negativo) que uma liderança pode 
trazer para a efetiva inclusão da PcD no ambiente laboral? 

Fonte: A autora, 2018. 
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APÊNDICE 2 – ROTEIRO DE ENTREVISTA 2: DO OLHAR E DAS PRÁTICAS DAS 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCDS) NO AMBIENTE DE TRABALHO 

1. O que motivou você a buscar uma colocação no mercado de trabalho? Quais as dificuldades 
encontradas e os meios que usou para ter acesso às vagas? 
2. Quais os motivos que levaram você a concorrer a uma vaga de trabalho nesta organização? Como 
foi essa experiência? 
3. Você gosta do que faz? Por quê? 
4. Quais as facilidades e dificuldades que você encontra ao desempenhar seu trabalho? 
5. O que ele (o trabalho) significa para você? 
6. Você conhece o código de conduta da organização?  
(   )Sim   (   )Não   (   )Não se aplica 
6.1 Você se lembra dos valores de sua organização?  
(   )Sim   (   )Não   (   )Não se aplica 
Pode descrever um deles? 
6.2. Os valores e princípios éticos da organização se aproximam dos seus valores pessoais?  
(   )Sim   (   )Não   (   )Não se aplica 
Justifique. 
7. Quais habilidades pessoais você traz para seu trabalho? O que mudaria em você 
(personalidade/atitudes, conhecimento técnico) para que essas habilidades o levem a um melhor 
desempenho, ascensão profissional ou inclusão no mercado de trabalho? Justifique. 
8. Para você, qual a melhor forma de aprender a trabalhar: 
(  ) Com seu líder de setor/padrinho 
(  ) Com os treinamentos oferecidos pela empresa  
(  ) Com os colegas de trabalho  
(  ) Nos cursos que você faz fora da empresa 
(  )Outros:___________________________ 
9. Você se inspira em alguém quando decide avançar em suas habilidades para melhor desempenhar 
suas funções de trabalho?  
(   )Sim   (   )Não 
Justifique. 
10. No seu local de trabalho, você desenvolve suas funções com a ajuda de alguém ou sozinho? 
(   )Sozinho   (   )Com ajuda  
Você aprende com isso?  
10.1 Com a ajuda de:____________________________________________ 
Como isso se dá?  
11. Há oportunidades de desenvolvimento profissional na organização (treinamentos, capacitação, 
cursos e/ou obtenção de bolsas)? 
(   )Sim   (   )Não   (   )Não se aplica  
11.1 Como essas informações chegam até você?  
(  ) Pesquisas internas que buscam identificar as necessidades específicas (individuais/próprias) de 
seus funcionários 
(   ) Outros meios:_______________________________________________ 
11.2 Há sugestões? 
(   )Sim   (   )Não 
12. Nas atividades de integração, treinamentos e cursos de sua organização, o que você sugeriria para 
que seu aprendizado fosse ainda melhor?  
13. Na organização, há oportunidades de ascensão e estabilidade para todos os funcionários, sejam 
eles PcDs e não importando aspectos relacionados a idade, gênero, raça ou orientação sexual? 
(   )Sim   (   )Não   (   )Não se aplica 
Como isso se dá?  
14. Você desenvolve trabalho como membro de algum comitê/conselho na organização? 
(   )Sim   (   )Não   (   ) Não se aplica 
Em caso positivo, qual o seu papel nesse comitê?  
15. Como se sente ao compartilhar suas experiências com sua deficiência? Acha importante 
compartilhá-las com seu entorno (colegas de trabalho, família, amigos etc.)? 
16. Que legado quis construir em sua vida e na sociedade quando optou por trabalhar em sua 
organização e deixar de receber o seu Benefício de Prestação Continuada (BPC), da lei orgânica de 
assistência social nº 8.742/1993? Justifique. 

Fonte: A autora, 2018.  
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APÊNDICE 3 – ROTEIRO DE ENTREVISTA 2: DO OLHAR E DAS PRÁTICAS DAS 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCDS) NO AMBIENTE DE TRABALHO – 

FORMATO II 

1. Você gosta de trabalhar? Por quê? 
2. Você já teve outras oportunidades de trabalho em outras organizações? 
3. Foi difícil encontrar trabalho? 
(   )Sim   (   )Não   (   )Não sei 
4. Como fez para encontrar trabalho?  
5. Por que você escolheu esta organização para trabalhar?  
5.1 Você gosta do que faz?   
5.2 É fácil ou difícil a sua função? Por quê?  
6. Para você, qual a melhor forma de aprender a trabalhar: 
(  ) Com seu líder de setor/padrinho 
(  ) Com os treinamentos oferecidos pela empresa  
(  ) Com os colegas de trabalho  
(  ) Nos cursos que você faz fora da empresa 
(  )Outros:___________________________ 
7. No seu local de trabalho, você desenvolve suas funções com a ajuda de alguém ou sozinho? 
(   )Sozinho   (   )Com ajuda de:______________________________________ 
Conte um pouco do que você(s) faz(em) no setor. Você aprende com isso? 
8. Tem treinamentos, capacitação, cursos e/ou obtenção de bolsas para todos na organização?  
(   )Sim   (   )Não   (   )Não sei 
Justifique. 
8.1 Como essas informações chegam até você?  
(  )Mural/Quadro de aviso 
(   )Internet 
(   )Intranet 
(   )TV 
(   )Radio da organização 
(   )Colegas de trabalho 
(   )Liderança do setor/padrinho 
(   )Jornal ou informativo da organização 
(   )Outros:_______________________ 
9. O que mais o faz lembrar ou o que mais o marcou/gostou nas atividades de integração ou nos cursos 
e treinamentos que fez?  
10. Como funcionário, que contribuição ou legado busca deixar no(s) trabalho(s) que realiza?  

Fonte: A autora, 2018.  
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APÊNDICE 4 – ARTIGO APRESENTADO NO SEMINÁRIO SOBRE EMPRESAS E 

DIREITOS HUMANOS. REFLEXÕES E CONTRIBUIÇÕES PARA UMA AGENDA 

NACIONAL. MINISTÉRIO DA MULHER DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS. 

 

A prática da inclusão das pessoas com deficiência sob a perspectiva da boa governança e 

a responsabilidade social corporativa  

 

Cristiana A. Loyola Duarte 

Isabel J. Grimm 

 

Resumo 

Alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especialmente ao objetivo 8: 

“promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e 

produtivo e trabalho decente para todas e todos”, este artigo identifica, à luz da boa governança 

e da Lei 8.213/91 (Lei de Cotas) a inclusão de pessoas com deficiência dentro de uma 

organização. Metodologicamente, constitui-se de estudo de caso, de natureza qualitativa e 

procedimento descritivo. A coleta de dados foi realizada a partir de documentos da empresa e 

entrevistas junto a lideranças e colaboradores PcDs, que atuam na organização. Quanto aos 

resultados, estes desvelam olhares, dentro do recorte de pesquisa, acerca do ingresso, vivência 

e permanência laboral das pessoas com deficiência no mercado de trabalho.  

 

Palavras-chave: Governança, Pessoas com Deficiência, Mercado de Trabalho, Lei de Cotas, 

Inclusão. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Há dois cenários que se apresentam para o exercício e ou o cumprimento das ações 

afirmativas inerentes aos direitos humanos. O primeiro deles, pelas boas práticas e políticas de 

proteção, respeito e reparação (quando necessário) de uma governança estruturada e guiada pela 

conformidade e pelo nível de maturidade de suas lideranças; o segundo, pela “resistência” 

destas lideranças em se comprometer efetivamente com estas questões e com a agenda dos 

direitos humanos, onde a inclusão das pessoas com deficiência (PcDs) e ou o exercício das 

garantias e liberdades fundamentais é um direito, mas ao mesmo tempo, um grande desafio.  

No primeiro caso, compartilha-se dos ideais de uma sociedade e organizações mais 

inclusivas e responsáveis socialmente, onde papel propulsor e pedagógico da boa governança, 

pode fomentar um ambiente e relações de trabalho aberto às mudanças, justo, seguro, 

transparente, equilibrado, acolhedor e de respeito com seus colaboradores (stakeholders) 

diversos por meio da inclusão social das PcDs e no trabalho nos mais diversos ambientes da 

sociedade. No segundo, a resistência organizacional e ou estatal em mudar ou oportunizar 

mecanismos para o acolhimento da conformidade de forma inclusiva e responsável aos 
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“diversos e mais fragilizados”, deixando para trás, direitos e valores como: condições dignas e 

igualitárias para o exercício das liberdades e garantias fundamentais (CF/88, art.5º) no dia a dia 

da vida em sociedade e no trabalho, além da ausência de relações de respeito e mais humanas. 

A conformidade legal no que se refere ao artigo 5º da Constituição Federal de 1988 é 

clara ao dizer que “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (...)”. É uma questão obrigatória e, 

é requisito fundamental para que os direitos humanos e a inclusão das camadas mais 

desfavorecidas, no caso em pauta, as PcDs, se efetivem seja no convívio em sociedade, na 

obrigação dos Estados de proteger estas liberdades fundamentais, bem como no ambiente 

laboral.  

Todavia, a “forma” como este acolhimento e proteção se dá, tanto pela alta liderança, 

gestores e colaboradores das organizações, como pelo Estado (lideranças municipais, estaduais 

e federais) quando preocupadas na elaboração de normas pertinentes e inclusivas a esta camada 

da população, é que se nortearão mecanismos e práticas de efetivação de direitos. Em situação 

de fragilidade e abandono, não se dá a oportunidade de melhorias, de desenvolvimento, de 

igualdade, de transformação e inclusão.  

De acordo com o Censo Demográfico (2010), do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2010), foram 45,6 milhões de pessoas que se declararam ter pelo menos um 

tipo de deficiência, o que representa 23,9% da população brasileira em 2010. Deste total a Rede 

Empresarial de Inclusão Social (2018), também aponta que 31 milhões se encontram em idade 

produtiva, mas apenas 418 mil profissionais com deficiência estão empregados. Isso significa 

menos de 1% dos empregos formais existentes no país, sendo ocupados por PcDs. 

Neste sentido, vale a reflexão sobre as práticas de governança que vem sendo aplicadas 

nas organizações bem como pelo Estado enquanto gestor de empresas estatais. O que vem sendo 

feito por estes agentes com tamanho poder e influência para minimizar os impactos da exclusão, 

do preconceito e da discriminação de seus colaboradores e cidadãos? De que forma se 

preocupam com o respaldo e a garantia dos direitos humanos para as futuras gerações, expressa 

em vários tratados e pactos internacionais onde o Brasil é signatário? 

Práticas sustentáveis não se revestem apenas de ações pontuais ou filantrópicas, elas 

apontam para uma visão de médio e longo prazo centrada na formalização de políticas, normas 

e processos e envolvem todas as partes interessadas incluindo aquelas diretamente afetadas e 

“tidas como minoritárias, frágeis e excluídas”. Elas precisam ser ouvidas e ganhar voz. Inviável, 

desnecessários e frágeis qualquer movimento, legislações, regulamentos e políticas pautadas 
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em mecanismos não embasados na escuta às partes interessadas ou em princípios e valores para 

que as mudanças almejadas realmente se efetivem a ponto de transformar vidas e não apenas a 

realidade imediata destes cidadãos.  

Nesta linha, apontar na direção dos “Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos 

Humanos” (“POs”) aprovados em julho de 2011 pelo Conselho de Direitos Humanos das 

Nações Unidas (CDH) e adotados pelo Brasil no mesmo ano, como uma oportunidade para 

alavancar as discussões para a sua implementação (hoje com 31 POs), vislumbra significativa 

contribuição, visto que estes são um conjunto de diretrizes que tem como finalidade, 

implementar os parâmetros de proteção, respeito e reparação objetivando o estabelecimento de 

“(...) obrigações para o Estado e empresas a fim de prevenir e reparar violações a direitos 

humanos decorrentes dos negócios (...)” (p.11). Na realidade, busca-se garantir que os direitos 

humanos (presentes nos principais Tratados e Pactos Internacionais), “(...) sejam parâmetros 

também para os negócios, especialmente considerando a capacidade das empresas, por meio de 

suas atividades e operações em cadeia, de afetarem uma série desses direitos (...)” 

(MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS/SECRETARIA NACIONAL DE 

CIDADANIA/CENTRO DE DIREITOS HUMANOS E EMPRESAS DA FUNDAÇÃO 

GETÚLIO VARGAS, 2017, p. 11).  

Diante do exposto, este artigo identifica, à luz da boa governança e da Lei 8.213/91 (Lei 

de Cotas) a inclusão de pessoas com deficiência dentro de uma organização. 

Metodologicamente, constitui-se de estudo de caso, de natureza qualitativa e procedimento 

descritivo. O foco se deu em uma organização de grande porte da área de saúde e educação. 

este artigo identifica, à luz da boa governança e da Lei 8.213/91 (Lei de Cotas) a inclusão de 

pessoas com deficiência dentro de uma organização. A coleta de dados foi realizada a partir de 

documentos da empresa e entrevistas junto a lideranças e colaboradores PcDs, que atuam na 

organização.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Recorte de pesquisa 

O recorte de pesquisa ocorreu em uma organização de grande porte, composta por 

diferentes unidades de atividades (ensino e saúde). A empresa não será identificada, por 

questões de sigilo. Os critérios usados para o recorte da pesquisa, constituíram-se de (i) a 

empresa possuir um número significativo de PcDs presentes na organização, em vários setores, 

permitindo uma maior robustez na busca das informações; (ii) ter sido observado, ainda que 

não em profundidade, alguns valores presentes na cultura organizacional da organização 



119 
 

sugerindo boas práticas na forma como trabalham a inclusão das PcDs; (iii) a indicação de que 

há na organização uma estrutura de governança presente na política organizacionale; (iv) 

estrutura funcional da organização com a matriz (mantenedora) e suas  4 (quatro ) unidades; 

atua fortemente na contratação de PcDs de acordo com as normas previstas em lei, mas, para 

além disso percebe-se a evolução no acolhimento da “pessoa” e não da “deficiência” o que a 

torna atrativa aos olhos daqueles colaboradores quando se tornam parte da organização.  

 

 Instrumento de coleta e procedimentos 

 O instrumento de coleta de dados constitui-se de um questionário estruturado e foi 

aplicado, com a ajuda das lideranças, a 34 colaboradores PcDs de diferentes setores da 

organização. Outro questionário (também estruturado) foi aplicado pela pesquisadora à 17 

lideranças (RH, de setor e padrinhos). O período de entrevistas compreendeu os meses de 

janeiro e fevereiro de 2019. 

 Os temas abordados relacionaram-se à cultura organizacional (valores e princípios), 

mercado de trabalho e a visão, valores e as experiências práticas das PcDs no dia a dia de sua 

função laboral. Com o intuito de propiciar a participação das PcDs nas entrevistas, antes de 

iniciar a coleta, suas lideranças esclareciam os objetivos da pesquisa. Durante toda a entrevista, 

existiu o cuidado da não indução, mas, apenas esclarecer dúvidas. As entrevistas foram 

gravadas e realizado um registro de observações sobre as respostas e comportamento dos 

entrevistados. Houve adequação no questionário das PcDs visando otimizar o tempo de 

pesquisa e dar acesso aos entrevistados com baixa audição, instrução e dificuldades de 

comunicação. 

Em se tratando de uma trabalho com abordagem qualitativa o procedimento de análise 

seguiu alguns passos: (i) transcrição das entrevistas e separação dos dados em diferentes temas; 

(ii) separação por temas e por categoria de entrevistado utilizando para cada indivíduo um 

código onde PcD/LS é o código utilizado para se referir aos entrevistados portadores de 

deficiência. Para os padrinhos lideranças o código utilizado foi LS. O que os diferenciou foi o 

número (Ex: LS1, LS2 etc.). 

Em relação aos dados documentais coletados para se buscar informações sobre a 

governança da organização, sua interpretação ocorreu por meio da análise do organograma 

apresentado e a leitura do estatuto da organização. 

 

RESULTADOS 
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A governança na organização investigada. Seus valores e práticas dos gestores e 

lideranças de RH em relação à inclusão de pessoas com deficiência na organização 

  

A organização pesquisada tem personalidade jurídica de direito privado e é uma 

entidade de colaboração com o Poder Público com finalidade de manter instituições cujo core 

business estão nas áreas da saúde e da educação. Tem por missão “promover o desenvolvimento 

do ser humano (...) qualidade em Educação e Saúde (...)”. A instituição goza de autonomia 

administrativa, financeira e disciplinar nos termos da lei e de seu estatuto. Ou seja, é uma pessoa 

jurídica de direito privado e seus colaboradores são contratados pelo regime da consolidação 

das leis trabalhistas (CLT). Na eminência de uma prestação de serviço autônomo e ou de uma 

pessoa jurídica com a organização, esta relação se dá por meio contratual.  

A organização tem por finalidade ainda, a criação e a manutenção de programas 

educativos (ensino) e assistenciais que beneficiam suas partes interessadas, o que inclui, a 

comunidade em seu entorno. No que se refere aos principais órgãos deliberativos, estão 

presentes a Assembleia Geral, o Conselho Diretor (que administra a organização), o Presidente 

e o Conselho Fiscal com suas respectivas funções de administração e competência.  

Indo ao encontro da temática das boas práticas de governança na organização e seus 

valores, diante das entrevistas realizadas com lideranças em geral, padrinhos e PcDs, pode-se 

apontar relatos de um ambiente de trabalho acolhedor. Os colaboradores PcDs estão motivados 

e satisfeitos no ambiente de trabalho. A oportunidade de crescer (se quiser) foi observada a todo 

momento durante as entrevistas. Muitos PcDs estudaram ou pretendem estudar, se aprimorar. 

Os que possuem deficiências mais severas ou são muito limitados quanto à escolaridade, ainda 

assim, estão satisfeitos, e agregam com seus exemplos de vida e esforço. O trabalho se dá 

sempre que possível, em equipe, dupla, ou quando sozinhos, sabem que podem contar com 

apoio dos colegas e lideranças. Muitos consideram o ambiente de relações de trabalho como 

sendo uma segunda família. Na grande maioria dos casos, todos desenvolvem suas funções com 

facilidade, buscando ascensão profissional em funções de interesse. 

São oferecidos cursos, capacitações, treinamentos, parcerias com cursos externos e 

ainda obtenção de bolsas de estudo com significativo percentual de desconto que são 

beneficiados pela parceria da organização com os sindicatos das categorias. Há também, cursos 

de ensino a distância (EAD) para atualização dos funcionários, bem como o curso de intérprete 

de libras (citado em muitos relatos), visto que pode ser feito on line e é gratuito. 

No que se refere a outros mecanismos que favorecem boas práticas de governança, entre 

eles, os valores e princípios que norteiam as relações na organização, a maioria dos 



121 
 

entrevistados demonstrou saber da existência, mas não conseguiram citar nenhum deles. Apesar 

de boa parte lembrar que se encontram fixadas em placas nas entradas da organização e de suas 

unidades, nos manuais dos colaboradores, na intranet e internet (site da organização), foram 

pouquíssimos os relatos de lembrança de alguns deles.  

De outro lado, quando perguntados sobre os valores e princípios pessoais que norteiam 

a vida destes entrevistados e que interferem ou vão ao encontro desta relação laboral, foi 

possível entender a razão do bom relacionamento com a organização, visto que na maioria dos 

casos, a ética, a comunicação, a competência, o foco no cliente, a integração, a transparência, a 

sinergia, a gestão profissional, a responsabilidade social estão presentes em suas escolhas de 

uma forma ou de outra. O respeito ao ser humano foi significativamente abordado.  

No que se refere ao código de conduta, este não foi lembrado pelos entrevistados, visto 

que ainda não foi implementado na organização. Houve relatos que apontaram a informação da 

existência do referido código, todavia, se tratava do manual do colaborador onde se encontram 

a missão, visão e valores da organização. 

Quanto à participação das PcDs em comitê/conselho da organização ou outros órgãos 

representativos, identificou-se que 2 (dois) dos entrevistados são membros da Comissão Interna 

de Prevenção de Acidentes (CIPA). Entre os que tiveram oportunidade de envolvimento e 

participação ou cumprem este papel representativo e de fiscalização, estes não relataram ter 

conhecimento ou ciência exata do poder de representatividade e de participação, enquanto 

representantes dos colaboradores PcDs nestas instâncias; o que poderia favorecer ainda mais o 

olhar de inclusão e acessibilidade da organização às necessidades dos seus colaboradores PcDs. 

Neste sentido, merece atenção um maior alinhamento dos membros internos deste comitê e das 

lideranças da organização para que este canal se torne oportunidade de participação e inclusão 

das PcDs no ambiente laboral. 

Sobre a forma de comunicação das vagas disponíveis para PcDs, assim como editais de 

oportunidades de carreira, elas e outras informações sobre a temática que envolve a diversidade 

e inclusão, são divulgadas: no monitor de TV interno situado em ambientes de maior circulação 

de pessoas, no site da organização (intranet/sistema TASY), na rádio da organização. Todavia, 

de acordo com a liderança de RH, “(...) é preciso explorar ainda mais, desenvolver mais 

programas e mecanismos” (LS12, 2019) que agregue mais a comunicação com as PcDs na 

sociedade.  

Esta liderança acredita que há muitos PcDs que estão no mercado, mas que ainda não 

conhecem ou ouviram falar da organização. O quadro/mural de avisos (foi a forma de 

comunicação mais citada pela grande maioria dos entrevistados). Outras duas formas de 
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comunicação relatadas, são as realizadas por meio das lideranças de setor e ou padrinhos que 

recebem os e-mails do setor de RH e as repassa à equipe; e a segunda, são os colegas de trabalho 

que sempre buscam informar um ao outro as oportunidades que surgem na organização. 

Quanto a mecanismos que movem o contexto da diversidade na organização, não há 

espaço para discriminação. Busca-se pela igualdade de oportunidades a todos os colaboradores 

não importando aspectos relacionados à tipos de deficiência, orientação sexual, de gênero, raça, 

crenças e geracional (idade).   

Quanto a mecanismos de igualdade de expressão para todos os colaboradores, em 

especial para as PcDs (canais de atendimento específicos para as PcDs), o mais conhecido pelas 

lideranças entrevistadas é o canal de Ouvidoria. De acordo com estes relatos, há abertura para 

elogios, queixas e observações. Não há um canal específico para as PcDs. A ouvidoria atende 

a todos (telefone ou site da organização).  

Foi apontado ainda, a atenção do departamento de RH, em deixar os colaboradores PcDs 

muito à vontade para fazerem suas colocações, sugestões e observações em relação as 

lideranças (Diretoria Executiva/Conselho Diretor), que também são caminhos de abertura para 

ouvir a todos os colaboradores da organização. Estas lideranças estão sempre presentes, em 

visitas de campo, nos setores da organização. Existem ainda um serviço de psicologia que 

atende os funcionários. 

    

A participação e o envolvimento dos padrinhos junto aos colaboradores PcDs 

 

Em relação a participação e o envolvimento das lideranças de setor (padrinhos) junto 

aos seus colaboradores PcDs, o intuito foi conhecer a visão destas lideranças, pois estas são elo 

de aproximação entre as PcDs e as demais lideranças da organização. Seu papel se alinha ao 

reconhecimento, respeito e resposta às necessidades do “como” estas pessoas são ou serão 

incluídas no seu setor e na organização. Neste ponto, vale destacar as colocações dadas por 

estas lideranças: 

Respeitá-lo como ser humano e tratá-lo com naturalidade. Ele é um PcD e pronto. 

Adaptou e ele é igual a todo mundo. As mesmas exigências, as mesmas cobranças, os 

mesmos direitos, desde que respeitadas as adaptações. Acho que ele vai se sentir 

confortável com isso (...) Ele é uma pessoa, um funcionário como qualquer outro 

(LS1, 2019). 

 

Superar...e fazer ela superar (...) PcD ainda enfrenta o auto preconceito e vergonha de 

sua condição; a liderança tem que saber trabalhar este tipo de situação. Ela quer entrar 

no meio social (que na maioria das vezes é preconceituoso) e a gente não vai dar esta 

oportunidade? (...) eu não sou melhor do que ninguém, então, o mérito para mim é 

amanhã, se eu for demitido (...) eu chegar aqui, e ver uma pessoa dessa me recebendo 
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da forma como eu passei para ela. Então, é o que eu penso (...) é o meu legado (LS2, 

2019). 

 

(...) mostrar e demonstrar que, ela é igual ao outro. Tanto na hora do elogio, quanto 

na hora, vamos dizer, do ajuste de conduta (...) o líder, pode tratar o PcD (...) como 

ele trata o outro que está do lado dele, sem distinção (...) se a atitude é de passar a mão 

em quem tem a deficiência, a pessoa pode se vitimizar o tempo todo (...) é mostrar 

para ele que ele não precisa daquilo. Que ele é capaz e que pode superar sim suas 

dificuldades (...) todo mundo tem dificuldade (...) a PcD, a dificuldade dela é externa 

(...) mas existem tantas pessoas que trabalham com a gente, que é um PcD sentimental, 

vamos dizer assim (...) é um PcD interno (...) então, a gente tem que estar atento para 

isso. Que não existe diferença (LS7, 2019). 

 

Observou-se entre os entrevistados, que a organização busca a inclusão das PcDs, não 

só para cumprir a cota, mas para colaborar na inserção dessas pessoas independente da sua 

deficiência, e de forma mais natural possível: “há muitas pessoas que tratam com naturalidade 

um ao outro, isto é muito legal de se ver” (LS11, 2019). São líderes que escutam e não só 

lideram; líderes que ensinam pacientemente e estimulam a estudar; líderes que dão exemplos 

concretos de ascensão profissional duramente conquistada; que se mantêm próximos e 

interessados no bem do outro; líderes que não tem medo de buscar melhorias para sua equipe e 

para o setor.  

Na organização é perceptível uma cultura de inclusão não apenas para suprir a cota legal. 

Creem que a exclusão deixa a pessoa depressiva e a inclusão contribui para a autoestima e 

desenvolvimento no convívio social. Apontam que o trabalho oportuniza às PcDs saírem de 

casa, mesmo com a sua deficiência, de modo que se sintam úteis. Há a crença em valores e 

atitudes como a paciência, atenção e orientação com as PcD. Por vezes, isto irá levá-las a 

“render até mais do que uma pessoa (...) que não tem nenhum tipo de limitação (...) está na mão 

do líder, proporcionar isso” (LS3, 2019). 

Há espaço para as PcDs identificarem suas necessidades de acessibilidade no setor 

somados à atenção dada pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina 

do Trabalho (SESMT), ligado a segurança do trabalho e meio ambiente. 

No que se refere ao conhecimento e envolvimento dos colaboradores (de setor/equipe) 

no processo de inclusão, buscou-se identificar o seu envolvimento no acolhimento aos 

colaboradores PcDs que chegam para trabalhar no setor, se havia um certo conhecimento destas 

pessoas em saber lidar com as diferenças, com a acessibilidade no ambiente laboral, se havia o 

compartilhamento de ideias, informações, práticas e valores no convívio com estas PcDs.   

Neste sentido, as PcDs entrevistadas pontaram uma relação laboral com sua 

equipe/colegas de trabalho, como positiva e agregadora no que se refere ao ganho de 

experiência na função. Para a grande maioria destes entrevistados, ela é vista como acolhedora 
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tanto no que se refere à amizade quanto às questões técnicas a serem resolvidas no dia a dia 

laboral.  

Observou-se nos relatos dos PcDs o quanto se sentem valorizadas por parte das 

lideranças: “há lideranças que se preocupam em fazer de seu setor um ambiente receptivo, 

buscando preparar o terreno” (LS8, 2019) para acolher e conduzir a equipe.  

 

Os colaboradores com deficiência: o olhar e as práticas no ambiente de trabalho 

 

Acolher os relatos dos PcDs foi uma possibilidade de dar voz e vez a grupo de indivíduos 

que necessitam expressar seus sentimentos em relação ao seu ambiente de trabalho e a 

importância que este tem em suas vidas. Neste momento, aponta-se que todos buscam pela 

igualdade de condições e o valor imenso que o trabalho tem na vida destes colaboradores. Entre 

alguns relatos destaca-se: “Gosto (...) eu sempre me propus a correr atrás das coisas, a procurar 

trabalho, a crescer. Meu pai sempre me falou para procurar um caminho, pra ter um futuro 

melhor. E eu estou correndo atrás, para ter um destino na vida” (Entrevistado PcD1/LS13). 

Não se trata apenas da questão econômica, o trabalho para esta parcela da população ele 

está diretamente ligado ao seu desenvolvimento social. Ou seja, quando o trabalho faz parte da 

vida das pessoas, a sustentabilidade na manutenção de uma vida digna e de um futuro melhor, 

se torna possível. 

No que se refere às motivações e dificuldades ou o que os motivou a buscar uma 

colocação no mercado de trabalho, todos relatam ser difícil, mas estão satisfeitos em estar 

trabalhando, em especial nesta organização.  

O que motivou a buscar uma colocação no mercado de trabalho foi aquele sentimento 

de você querer crescer na vida, de você progredir, de conquistar coisas para você, para 

sua família, sua comunidade (...) posso ajudar quem está à minha volta, posso servir 

de incentivo pra outras pessoas. Porque o PcD muitas vezes se julga incapaz. Não 

todos, mas a maioria. E muitas vezes no que depende da sua deficiência, você não se 

torna incapaz, apenas limitado (...) não se trata de uma pessoa ajudar a outra, não! É 

a pessoa dar condição ao PcD pra ele mesmo, com a dificuldade dele, conseguir 

desenvolver um trabalho, como qualquer outra pessoa desenvolve. Eu aceito minha 

posição de PcD. Eu não aceito é a posição de falar que o PCD não é capaz de fazer. 

Qualquer PcD é capaz de fazer qualquer coisa, tendo as condições dele exercer a 

função dele com a devida ajuda. Não de pessoas, mas ajuda do sistema (...)eu acho 

que o principal é isso. Não é você falar: ah, vamos ajudar, coitadinho. Não, esquece 

disso! O PcD é uma pessoa normal, que só tem uma deficiência, que infelizmente 

limitou ele, mas não fica com dó não. Dá condição pra ele (...) se a pessoa é cadeirante, 

aumenta a porta, se a pessoa não tem visão, põe faixa no chão identificando, se a 

pessoa tem uma deficiência que requer um cuidado especial, procura saber qual é esse 

cuidado especial (...) (Entrevistado PcD1/LS17). 

 

A motivação é a sobrevivência mesmo. Nos satisfazer pessoalmente e 

profissionalmente, e pra ter um status social. E as dificuldades encontradas são 
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justamente por causa da limitação (...) eu senti uma grande discriminação em geral da 

população, tanto de pessoas que faziam entrevistas de emprego, quanto nas redes 

sociais, então existe sim uma discriminação muito grande. A gente passa por uma 

situação muito difícil (...) precisava trabalhar (...) foi aí que meu médico me disse que 

eu precisaria correr atrás de um benefício, e ainda me alertou: estuda! Estuda porque 

você vai enfrentar uma discriminação muito grande (...) e o conselho dele foi bom, 

porque a qualificação que eu teria através do estudo, seria pelo menos um diferencial 

(...) (Entrevistado PcD3/LS11). 

 

Questionados sobre oportunidades de trabalho em outras organizações e sobre os 

motivos que os levaram a concorrer a uma vaga de trabalho nesta organização: 

Já tive sim em outras empresas, o que me ajudou no meu crescimento pessoal. 

Trabalhei em equipe, com muito orgulho. Corri sempre atrás (...) peguei experiência 

em outras empresas, fui crescendo, dando um passo de cada vez (...) já trabalhei 

também em setores diferentes dentro de uma mesma empresa (...) a experiência foi 

boa porque eu fui ampliando a minha visão, fui pegando experiência, aumentando 

conhecimento. O chefe elogiava a minha postura, minha atitude, as minhas notas. 

Porque eu tinha minha maneira de pensar, e tudo isso eles olham. O jeito da gente 

trabalhar, e eu sentia muita confiança da parte deles. Em todas as empresas em que 

trabalhei eu entrei como PcD. A experiência de trabalhar em vários setores dentro de 

uma mesma organização foi muito boa. Deu pra aprender bastante (Entrevistado 

PcD1/LS13). 

 

 

A presença de boas práticas de governança da organização expressas por meio de 

princípios como os de equidade/senso de justiça (fairness) e de responsabilidade social 

corporativa/conformidade legal (compliance) também pode ser apontada nas oportunidades de 

alguns relatos. Entre alguns: “(...) a organização sempre teve a fama de que era boa para se 

trabalhar, além do fato de que a remuneração é melhor do que as outras organizações da área. 

Em especial, pelo conhecimento (área da educação)” (Entrevistado PcD2/LS8).  

Percebe-se o quanto é necessário para a mitigação dos impactos da exclusão, se investir 

em conhecimento e capacitação. De acordo com Lourenço e Cosmo (2014) “se a escola é o 

primeiro passo para a busca da cidadania, o trabalho é o passo crucial para a conquista 

desta”(p.5), um conceito que, de acordo com os autores, ganha um sentido mais amplo quando 

se fala em pessoas com deficiência (PcDs). Ressalta também que “com o trabalho essas pessoas 

passam a sentir-se não mais à margem da sociedade, mas sim parte integrante dela” (p.5). Neste 

ponto vale destacar: 

(...) depois que eu entrei na organização eu fiz curso de brigada de incêndio, primeiros 

socorros e atendimento ao público. Quando eu entrei eu não sabia fazer nada, mas 

meus líderes foram me ensinando e em seis meses eu já sabia fazer tudo (...) sempre 

cheguei adiantado no serviço (...) eu pergunto tudo, mas eu sempre fui interessado, eu 

já fazia o que precisa ser feito, não sou de ficar esperando me mandarem fazer as 

coisas (Entrevistado PcD4/LS2). 

 

No que se refere à pergunta direcionada às PcDs sobre a marca/legado que elas querem 

deixar no mundo como pessoas e profissionais, seus relatos vislumbram significativo conteúdo. 
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Em primeiro lugar: a importância do respeito ao tempo de cada uma delas, suas limitações, 

superações, expectativas e o desenvolvimento de suas habilidades e potencialidades; em 

segundo lugar, quanto ao que melhor esperam na vida: o respeito, a dignidade, a confiança e o 

exemplo de força e capacidade de superação diante das adversidades. Os entrevistados relatam 

que: 

O legado que eu quero deixar é que nunca podemos desistir daquilo que a gente 

almeja. Nunca desistir dos sonhos. Independentemente da idade, o importante é estar 

lutando, batalhando. E quando eu cheguei, eu era mais tímida, querendo ou não, eu 

tinha medo de falar ou fazer alguma coisa errada, mas aí com o tempo, você vai vendo 

que não é tão difícil falar, se explicar, apresentar alguma coisa (...) não é bicho de sete 

cabeças. No dia a dia vamos aprendendo e nos desenvolvendo” (Entrevistado 

PcD1/LS9). 

 

Eu levo minha confiança, a responsabilidade, meu entendimento. Não dou 

importância pros defeitos das pessoas, gosto de tratar a todos com carinho, respeito 

(...) no trabalho em equipe deixo meu esforço. Aqui somos pessoas amorosas, não 

falamos mal do outro, cada um sabe de sua tarefa, sua organização (...) e agradeço 

muito por esta pesquisa, pois ela demonstra respeito e confiança pela gente 

(Entrevistado PcD1/LS13). 

 

 

Pela análise dos relatos, pode-se notar o universo de força e garra que estas PcDs 

possuem quando olham e decidem ir para o mercado de trabalho. Seus valores pessoais quando 

encontram um ambiente favorável de práticas de boa governança. Os relatos do não coitadismo, 

do não vitimismo, do correr atrás, do nunca desistir, do se esforçar, do alcançar sonhos mesmo 

que diante de embates e dificuldades, possibilita a retomada de valores, crescimento pessoal e 

profissional de todos aqueles que se enriquecem com este convívio diário com a diversidade. É 

a questão do acolhimento ético, fazendo a diferença nas organizações que compartilham de uma 

cultura organizacional baseada em princípios. 

 

 

CONSIDERAÇÕES 

Apesar de todo movimento voltado à melhoria da governança corporativa, às práticas 

de integridade, ética e transparência, aliadas ao tripé do economicamente viável, 

ambientalmente correto e o socialmente justo, a gestão dos ambientes de trabalho, pode indicar 

a existência, em alguns casos, do vício pela lógica da produtividade, do lucro imediato, por 

práticas e estratégias antiéticas para se ganhar mercado, e, consequentemente, por ambientes 

carentes de igualdade de oportunidades, de respeito pelas diferenças, de dignidade, em especial  

no que se refere às pessoas com deficiência. 

A conformidade legal da contratação das PcDs não deve ser vista somente como uma 

obrigação da Lei de Cotas (Lei nº 8.213/91). Na realidade, o processo de aprendizagem para 
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incorporar novas visões, práticas e mecanismos de gestão das organizações no processo de 

inclusão de seus colaboradores diversos, são oportunidades de mudança que fomentam uma 

nova cultura organizacional alinhada à incorporação do diverso, do conforme e responsável. 

Percebe-se que neste universo organizacional entrevistado na organização, há em sua 

grande maioria, boas práticas de acolhimento por parte das lideranças/padrinhos e 

colaboradores. Todavia, importante refletir, que o acolhimento, a boa receptividade, as “boas 

intenções” não garantem uma inclusão efetiva aos colaboradores diversos.  O olhar atento que 

se deve dar ao cumprimento da cota legal (conformidade legal/compliance), deve estar muito 

além da norma e necessita estar alinhado às práticas de efetiva inclusão. Uma inclusão que 

prepare o ambiente ao acolhimento, contudo, de maneira técnica/profissional e legal e não 

apenas comportamental/atitudinal; que promova a boa receptividade, sobretudo, estrutural dos 

postos de trabalho e dos processos de abertura de vagas, de recrutamento e seleção; se atente às 

boas intenções, porém, despidas de “coitadismos”, preconceitos e ou discriminação. Práticas 

estas, distantes da inclusão e que limitam aprendizados, quebras de paradigmas e verdadeiras 

transformações no ambiente laboral. 

Nos relatos das PcDs pode-se notar fortemente expressões conectadas à elementos 

significativos para a busca de melhorias e de qualidade de vida no ambiente laboral como todo 

e qualquer cidadão. Ou seja, o bom ambiente de trabalho, as oportunidades de desenvolvimento 

e de ascensão profissional, o reconhecimento e a valorização salarial. Acredita-se que a crença 

sobre a ausência, inquietude ou a instabilidade quanto a permanência das PcDs no ambiente 

laboral (mercado de trabalho) não acontece quando a organização dá as oportunidades e o justo 

respaldo acima apontado aos seus colaboradores PcDs. Desta forma percebe-se que o conhecido 

refrão: “não há PcDs no mercado de trabalho” necessita ser revisto.  

Entre os relatos trazidos pelas lideranças/padrinhos da organização, vale observar que 

não se trata apenas da presença das PcDs no setor, o “como” elas estão incluídas é que faz a 

diferença para que se possa dar luz às boas práticas de inclusão e permanência destas PcDs no 

ambiente laboral. Neste sentido, o apoio, a conversa com o indivíduo, o esclarecimento do como 

se faz, o ser amigo e não apenas chefe, são algumas das boas práticas levantadas por estas 

lideranças/padrinhos que oportunizam o aprendizado, além de abrir espaço para a escuta, a 

minimização de erros, a abertura de caminhos para relações de confiança, de acolhida, bem 

como para a participação efetiva das PcDs. O “dar-lhes voz” possibilita transformações, 

aprendizados e eficácia nas funções que desempenham tanto quanto os demais colaboradores 

da organização 
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A presença da boa governança na organização (conformidade, responsabilidade social 

corporativa (compliance), transparência, justiça), favorece não só a permanência e a fidelização 

destes colaboradores nas organizações, como também os torna agentes e disseminadores deste 

bom ambiente laboral que vivenciam, diante dos demais PcDs que ainda estão fora do mercado 

de trabalho.  

São os colaboradores com deficiência que chegam e ficam no mercado de trabalho. Eles 

querem fazer a sua parte. Eles querem sair de casa para trabalhar em organizações que 

verdadeiramente as acolhe com dignidade, equidade e respeito. Cabe às organizações e ao 

Estado, repensarem suas normas, princípios e políticas de boa governança para que se reflitam 

na inclusão de PcDs e por consequência na efetividade do cumprimento da Lei de Cotas (Lei 

nº 8.213/91). 

O ambiente laboral da organização em foco, pode ser considerado um ambiente que 

abraça as diferenças e, mesmo que ainda, de forma não estratégica e com muitos desafios, vai 

ao encontro de boas práticas alinhadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável 

(ODS/ONU). Entre eles: Objetivo 8, “promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo 

e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos”, o objetivo 10, 

meta 10.2, que trata de “empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, 

independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição 

econômica ou outra”; objetivo 11, meta 11.7, que busca “proporcionar o acesso universal a 

espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e 

crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência”. 

Nesta linha, apontar na direção dos “Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos 

Humanos” (“POs”) como uma oportunidade para alavancar as discussões e o incremento de 

práticas públicas e privadas que contribuam para a garantia dos direitos humanos e de inclusão, 

na sociedade e no ambiente laboral dos diversos, em especial das PcDs no mercado de trabalho, 

é agenda de importância. 

Neste sentido, observa-se que, apesar dos desafios para uma efetiva inclusão das PcDs 

no ambiente laboral de qualquer organização, percebe-se que o melhor caminho está nas boas 

práticas de uma governança ética, transparente, socialmente justa e responsável. 
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ANEXO 1 – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP – PLATAFORMA BRASIL 
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ANEXO 2 – MODELO DE AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA 
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ANEXO 3 – MODELO DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(TCLE) 
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ANEXO 4 – AUTORIZAÇÃO PARA USO DOS INDICADORES ETHOS-REIS 

 

De: Cristiana A. Loyola Duarte <cristianaloyola@gmail.com> 
Enviada em: terça-feira, 13 de novembro de 2018 16:02 
Para: Indicadores Ethos <indicadores@ethos.org.br> 
Assunto: Indicadores Ethos - REIS (Pedido de Informação e de Autorização) 
 
Prezada Cibele e demais responsáveis pela condução e autorização do uso em 
pesquisa científica dos Indicadores Ethos para Negócios Sustentáveis e 
Responsáveis – Guia temático – REIS para a inclusão das pessoas com deficiência. 
 
Segue, conforme requerido ao telefone, o documento (Termo de Autorização de 
Empresa) que tenho aqui comigo (em anexo), encaminhado pela minha instituição 
(Mestrado) para análise e formalização. 
 
NOTE: Deixo claro que, caso já possuam outro modelo de termo de autorização que 
prefiram usar, isso não terá problema algum. Fiquem à vontade! 
 
Sabemos que o acesso a esses indicadores já está disponível na internet, e, portanto, 
para acesso público. No entanto, o meu pedido para formalizar o pedido de 
autorização do uso desses indicadores se dá tendo em vista a informação encontrada 
ao final da página 4 deste material, onde salienta a autorização para reproduzir a 
publicação deste, desde que citada a fonte, como também da “prévia autorização do 
Instituto Ethos e da REIS”.  
 
Já que são duas autorizações, também aguardo informação sobre o contato direto 
dos responsáveis pela referida autorização junto à Rede Empresarial de Inclusão 
Social (REIS). 
 
Tendo em vista meu curto prazo para inúmeras providências para a minha qualificação 
(meados de dezembro) e a defesa em março/19, peço a gentileza do célere retorno 
para que as providências possam ser tomadas de forma alinhada com todas as partes 
interessadas. 
 
Desde já agradeço a sempre atenção! 
 
 
De: Indicadores Ethos <indicadores@ethos.org.br> 
Date: qua, 21 de nov de 2018 15:07 
Subject: RES: Indicadores Ethos - REIS (Pedido de Informação e de Autorização) 
To: Cristiana A. Loyola Duarte <cristianaloyola@gmail.com> 
 
Boa tarde, Cristiana. 
 
Não é necessário ter uma segunda autorização por parte da REIS, essa já vale pelos 
dois. 
 
Qualquer dúvida, me avise. 
Abraços, 


