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RESUMO 

A pesquisa destaca como as práticas de gestão da diversidade para a inclusão 
das pessoas com deficiência, são estabelecidas em uma empresa de grande 
porte do setor de varejo automotivo. Se discutem as perspectivas que englobam 
a Governança Corporativa, Responsabilidade Legal e os preceitos da  
responsabilidade social na gestão organizacional. Identifica-se de que forma a 
gestão da divesidade voltada à inclusão é realizada e percebida pelos 
funcionários da organização. Expõe-se ainda, como as pessoas com deficiência 
que fazem parte do processo de inclusão da empresa percebem as práticas 
inclusivas da organização. Metodologicamente, a pesquisa tem natureza 
qualitativa, por meio de um estudo de caso único. A pesquisa contou com duas 
fases de coleta de dados e uma de proposição. A primeira, foi composta por 
dados secundários de documentos da empresa, e entrevista com 12 
profissionais da empresa, que lidam diretamente com pessoas com deficiência 
em suas equipes. A segunda fase, constituiu-se por entrevista com 12 pessoas 
com deficiência, que fazem parte do processo de inclusão promovido pelo 
Instituto de Responsabilidade Social da organização. A análise foi desenvolvida 
por meio das técnicas de análise de conteúdo, espeficiamente a de documentos 
e a categorial-temática. As teorias que norteram a análise, referem-se ao 
conceito de gestão da diversidade, no contexto mais amplo da governança, que 
responde às demandas da sociedade e contribui para a implementação da 
igualdade e equidade dentro das organizações. Do mesmo modo, o processo de 
inclusão das pessoas com deficiência foi examinado sob a perspectiva dos 
modelos médico e social da deficiência. A terceira fase sustentou-se pelos dados 
analisados nas etapas antecedentes. Foram propostas algumas recomendações 
de melhorias para o processo de inclusão, de forma que sejam cumpridos os 
preceitos de responsabilidade legal e social. Os dados revelaram a ausência de 
uma prática formal de gestão da diversidade para a inclusão, o que afeta 
profissionais e equipes de trabalho, que a incluem por conta própria. As 
iniciativas existentes ocorrem por meio do Instituto de Responsabilidade Social 
da empresa estudada, que possui um projeto próprio de capacitação para este 
público. Ainda assim, o Instituto não dispõe de um processo estruturado para 
auxiliar os gestores na inclusão de funcionários com deficiência na função. 
Pontos em relação à falta de treinamento e acessibilidade foram evidenciados. 
No entanto, na visão das pessoas com deficiência entrevistadas, o acolhimento 
e a oportunidade de se capacitar antes de ingressar em uma função, são vistos 
de forma muito positiva e superam falhas existentes no processo. Dada a 
complexidade dos aspectos observados, concluiu-se que os principais pontos 
para melhoria envolvem a falta de alinhamento entre o setor de recursos 
humanos e o Instituto de Responsabilidade Social da empresa. Por fim, foi 
recomendada a criação de um programa de gestão da diversidade que seja 
intersetorial, com funções, metodologias e procedimentos bem definidos. 
 
 
Palavras-chave: Pessoas com Deficiência, Governança Corporativa, 
Responsabilidade Social, Gestão da Diversidade, Lei de Cotas. 
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ABSTRACT 

This research highlights how diversity management practices for the inclusion of 
people with disabilities are established in a large company of the automotive retail 
sector. For this purpose, we sought to identify the perspectives that encompass 
Corporate Governance, Legal Responsibility and the precepts of social 
responsibility in organizational management. In addition, an attempt has been 
made to identify how the management of diversity geared towards inclusion is 
performed and perceived by the organization's employees. It was also verified 
how people with disabilities who are part of the company inclusion process, 
perceive the company's inclusive practices. Of qualitative approach, through a 
single case study, the research had two phases of collection and one of 
proposition. The first one consisted of secondary data from company documents, 
along by an interview with 12 company professionals, who deal directly through 
people with disabilities. The second phase, consisted of an interview 12 people 
with disabilities, which are part of the inclusion process promoted by the 
organization's Social Responsibility Institute. The analysis was developed over 
the techniques of content analysis, specifically the documentary and category-
thematic. The theories that guide the analysis refer to the concept of diversity 
management in the broader context of governance that responds to the demands 
of society and contributes to the implementation of equality and equity within 
organizations. Likewise, the process of inclusion of persons with disabilities has 
been examined from the perspective of the medical and social models of 
disability. The third phase was supported by the data analyzed in the previous 
stages. Some improvement recommendations were proposed for the inclusion 
process, in order to comply with the precepts of legal and social responsibility. 
The data revealed the absence of a formal practice of diversity management for 
inclusion, which affects professionals and work teams that end up including on 
their own. The existing initiatives take place through the company's Social 
Responsibility Institute, which has its own training project for this public. Even so, 
the Institute does not have a structured process to assist managers in the 
inclusion of employees with disabilities in the function. Points regarding the lack 
of manager training and accessibility were also evidenced. However, in the view 
of disabled people interviewed, the feeling of feel welcomed and the opportunity 
to qualify before joining a function, are seen in a very positive way and overcome 
some other flaws in the process. Given the complexity of the aspects observed, 
it was concluded that the main points for improvement involve the lack of 
alignment between the human resources sector and the company's Social 
Responsibility Institute. Lastly, it is recommended: the creation of a diversity 
management program that is with well-defined roles, methodologies and 
procedures. 
 

 
Keywords: People with Disabilities, Corporate Governance, Social 
Responsibility, Diversity Management, Brazilian Quotas Law. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Abordar a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho 

brasileiro, implica considerar as complexidades inerentes à condição de ser 

deficiente e as transformações em nível social e organizacional sucedidas ao 

longo das últimas décadas. Desde a promulgação da lei de cotas (8.213/91), 

houve avanços em termos de inclusão desse público no quadro funcional das 

empresas. A legislação trouxe uma resposta à sociedade para a problemática de 

exclusão social vivida pelas pessoas com deficiência. Todavia, existem desafios 

no âmbito interno das empresas, especialmente no sentido de encontrar formas 

de gestão, que assegurem um processo inclusivo satisfatório, pois, são muitas 

as variáveis a serem levadas em conta nessa dinâmica.    

Incluir pessoas com deficiência resulta na diversificação da força de 

trabalho. Em decorrência disso, as práticas de gestão da diversidade tem sido 

uma das respostas frente às necessidades de gestão de pessoas, 

competitividade e a aplicação de ações afirmativas dentro das organizações. A 

inclusão de pessoas com deficiência abrange o cumprimento de legislações 

específicas, trabalhista e preceitos de direitos humanos, esferas as quais a 

responsabilidade legal, um dos pilares da Governança Corporativa, se sustenta. 

Sendo assim, a diversidade também é considerada um dos braços da 

Governança Corporativa, sistema pelo qual as empresas são dirigidas e 

monitoradas, envolvendo todas as partes que se relacionam de alguma forma 

com o negócio. Dentro deste espectro, surge o compliance, que são as políticas 

e as diretrizes estabelecidas para o negócio cumprir com suas obrigações, isto 

é, a aplicação prática da governança. Em termos de inclusão, o compliance é 

incorporado como um meio para mitigar e evitar atos discriminatórios, 

descumprimento das leis, das normas da empresa, proporcionando instrumentos 

e canais de denúncias para ações reparadoras.   

O objeto primordial da diversidade é a incorporação ao modelo de gestão 

da empresa, programas que contemplem a diversificação de capital humano no 

ambiente de trabalho. O atendimento às exigências legais e a melhora no clima 

e na cultura organizacional, também são preceitos da gestão da diversidade. 

 Portanto, a contratação de pessoas com deficiência por meio destas 

práticas, visa garantir a igualdade no acesso às oportunidades e no exercício de 
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sua função laboral. Para isso, é preciso pensar a deficiência de forma profunda 

e sistêmica. O próprio processo histórico da deficiência perpassou por muitas 

mudanças sobre como essa condição deve ser discutida e balizada. 

Primeiramente, foi constituído um modelo médico de deficiência, onde as 

limitações e patologias inerentes à deficiência precisavam ser curadas. Isto 

impelia as pessoas para o papel passivo de pacientes, e, colocava sobre seus 

ombros a responsabilidade pela sua adaptação na sociedade. Posteriormente 

surgiu o modelo médico da deficiência, o qual afirma que a sociedade é que deve 

se adaptar e proporcionar condições para que esse indivíduo seja plenamente 

inserido no ambiente de trabalho.  

São as organizações que devem proporcionar mudanças estruturais, 

tecnológicas e atitudinais para que a pessoa com deficiência se sinta parte 

daquele grupo. A melhor forma de transpor os desafios da inclusão é, 

primeiramente, compreender o significado de incluir e, em seguida, identificar 

como está estabelecido o processo de inclusão na empresa, pelo ponto de vista 

de quem inclui nos setores, conhecendo suas demandas, necessidades e 

lacunas do processo.  Por fim, proporcionar o lugar de fala para quem é incluído 

(pessoas com deficiência), a fim de verificar as suas percepções e necessidades. 

Entender os lados que compõem essa dinâmica é fundamental para formar um 

panorama situacional, que corrobore para o desenvolvimento de recomendações 

e soluções para a inclusão de pessoas com deficiência. 

Diante do exposto, e da  complexidade de se implantar práticas de gestão 

da diversidade para a inclusão de pessoas com deficiência numa empresa do 

setor de varejo automotivo, esta pesquisa é balizada pela seguinte questão 

norteadora: 

 

1.1 Questão norteadora 
 

Com o intuito de conduzir esta pesquisa e com base na revisão 

bibliográfica acerca da governança e os processos da gestão da diversidade  no 

mundo do trabalho, elaborou-se a seguinte questão orientadora: de que forma a 

governança corporativa, a responsabilidade social e a gestão da diversidade 

podem contribuir na identificação dos pontos positivos e das fragilidades do 

processo de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho?  
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Para melhor responder a esse questionamento, realizou-se um recorte 

de pesquisa tendo como foco de estudo uma empresa do setor de varejo 

automotivo situada no sul do Brasil. A empresa, reconhecida como sendo o maior 

revendedor de veículos novos e seminovos do Sul do país possui 62 

concessionárias de 14 grandes marcas, com mais de 800 mil veículos vendidos 

nos seus 25 anos de atuação neste segmento. Em 2007 a empresa criou o 

Instituto que leva o seu nome, e que por motivos de confidencialidade será 

doravante denominado “Instituto”. A entidade está localizada em uma das 

concessionárias da empresa, na cidade de Curitiba (PR) e possui qualificação 

de OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público). Diferente das 

outras unidades de negócio, o Instituto não possui fins lucrativos e responde a 

uma diretoria específica e à presidência da empresa. 

Os projetos sociais do Instituto possuem foco na Educação Profissional, 

comprometida com a formação e capacitação de pessoas em situação de rua, 

jovens em cumprimento de medida socioeducativa, pessoas com deficiência e 

jovens em condição de vulnerabilidade social. Na área ambiental os projetos têm 

o objetivo de tornar as unidades de negócio da empresa cada vez mais 

sustentáveis, por meio da educação ambiental, ações de engajamento e 

eficiência ambiental em todos os seus processos produtivos. 

Destaca-se, que a pesquisadora faz parte do quadro de colaboradores do 

Instituto da empresa, atuando como supervisora de sustentabilidade e, portanto, 

responsável pelo processo de inclusão realizado pelo Instituto. Exposta a 

questão norteadora desse estudo, destaca-se os objetivos da pesquisa: 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Investigar um processo de inclusão profissional de pessoas com 

deficiência em uma empresa do setor de varejo, com vista a identificar 

oportunidades de melhorias para enquadrá-lo dentro das exigências legais e de 

responsabilidade social. 
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1.2.2 Objetivos Específicos   

 

• Identificar como as práticas de governança corporativa, responsabilidade 

social e gestão da diversidade, no contexto da deficiência são realizadas na 

empresa estudada; 

• Verificar sistematicamente os processos de inclusão da empresa, na 

perspectiva do que é realizado pelo seu Instituto de Responsabilidade 

Social; 

• Propor recomendações de melhoria para o processo de inclusão de pessoas 

com deficiência sob a ótica do cumprimento das exigências legais e das 

práticas de responsabilidade social. 

 

1.3 Justificativa Teórica e Prática  
 

O papel das organizações como agentes principais de geração de 

riqueza, levanta, a questão de saber se a empresa tem uma função social e se, 

nesse caso, é possível estabelecer que tenha outras obrigações com a 

sociedade, além da geração de riqueza material (ALVES, 2001).  

A pressão social e a oportunidade de sustentar um negócio em longo 

prazo, preencheram a lacuna das reivindicações socioambientais e propiciaram 

ao mundo corporativo, novas perspectivas e desafios de gestão. Uma nova 

perspectiva empresarial está se desenvolvendo aos poucos no Brasil, à medida 

que, uma parcela da sociedade brasileira dá os primeiros passos rumo a uma 

mudança de valores sociais, exigindo mais transparência, respeito ambiental e 

justiça social (HALTER; ARRUDA, 2009).  

Assim, diante da necessidade de equilibrar o crescimento econômico com 

as necessidades dos públicos que se relacionam com o negócio, torna-se 

imperativo para as empresas atuarem em prol da responsabilidade social, 

(SHARMA; KHANNA, 2014). Um dos desafios é a gestão da diversidade para a 

inclusão de pessoas com deficiência no trabalho. 

O tamanho desse desafio é proporcional ao contingente populacional que 

esse público representa no país. De acordo com dados do CENSO de 2010, 

aproximadamente 45.606.048 de pessoas, isto é, 23,9% da população brasileira 
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possuem pelo menos uma das deficiências pesquisadas: visual, auditiva, física 

ou intelectual (IBGE, 2010).  

O número significativo de pessoas na condição de deficiência no país, vai 

ao encontro dos dados do relatório World Report on Disability (2011), 

desenvolvido pelo Banco Mundial (World Bank), o qual informa que 80% das 

pessoas deficientes do mundo residem nos países em desenvolvimento. O 

documento apresenta a relação entre deficiência, pobreza e vulnerabilidade. 

Enfatiza que, sob uma perspectiva global, as pessoas com deficiência 

apresentam piores perspectivas de saúde, níveis mais baixos de escolaridade, 

participação econômica mais restrita e índices de pobreza mais elevados em 

comparação às pessoas sem deficiência (WORLD BANK, 2011). 

Na perspectiva brasileira, a condição de vulnerabilidade e exclusão social 

enfrentadas pelas pessoas com deficiência, motivaram a adoção de legislação 

para promover seu acesso ao trabalho. A Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 

1990, define em até 20% o percentual de vagas em concursos públicos, e a Lei 

nº 8.213, de 24 de julho de 1991, determina uma cota de vagas para a pessoa 

com deficiência, variando de 2 a 5 %, junto às empresas privadas com mais de 

100 funcionários (TANAKA; MANZINI, 2005). 

Em 2018, o Ministério do Trabalho, veiculou nos grandes portais de 

notícia, em decorrência do Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, uma 

publicação mostrando que na média geral, entre empregadores privados, as empresas 

públicas e as sociedades de economia mista, das 756.125 vagas reservadas para os 

deficientes em 2017, apenas 48% foram ocupadas (MINISTÉRIO DO TRABALHO, 

2018).  

Com a lei de cotas (8.213/91), o país testemunhou avanços significativos 

em termos de inclusão. Porém, desde sua promulgação, não foi possível chegar 

a 50% da meta de inclusão, o que apresenta que ainda há muito a ser feito para 

que a lei se efetive plenamente. 

Portanto, há um longo caminho a ser percorrido em termos de pesquisa e 

na busca por soluções que possam ao mesmo tempo, ampliar as possibilidades 

de inclusão de pessoas com deficiência nas organizações, assim como, 

colaborar para superar as barreiras que impedem sua plena efetivação. 
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2 QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA 

 

As principais teorias que embasam esta pesquisa, envolvem as temáticas 

da governança corporativa, que se desdobra para a responsabilidade legal, 

compliance e responsabilidade social. No decorrer, afunila-se para a gestão da 

diversidade que vai ao encontro do objeto principal do estudo que é a inclusão 

de pessoas com deficiência em uma organização.  

 

2.1 Gestão organizacional: perspectivas econômicas e sociais 
 

Organizações podem ser de pequeno, médio ou grande porte; nacionais 

ou multinacionais; de origem privada, pública ou mista, de capital aberto ou 

fechado, com modelo de gestão tradicional ou inovador. Essa amálgama de 

variedades que integram o mundo dos negócios, passam por transformações ao 

longo do tempo, conforme a sociedade avança, embora, exista uma condição 

em particular que permanece imutável: a de que a empresa mantém sua 

identidade e função como núcleo básico da economia (ALVES, 2001). 

O objetivo primordial de uma empresa continua a ser o de produzir bens 

e de prestar serviços de forma economicamente rentável (ALVES, 2001). Por 

outro lado, o crescimento e a diversificação, das grandes corporações presentes 

em países industrializados, revelam que o papel da empresa na sociedade não 

se limita à produção de bens de consumo ou à prestação de serviços de forma 

eficiente. Assim, como não se resume à maximização do lucro para os acionistas 

(ALVES, 2001). Em um sentido mais amplo, as corporações consistem em 

ressignificar o próprio sentido e dever dos negócios, e ir além na geração de 

riquezas (ALVES, 2001). A própria definição de riqueza, no que lhe concerne, é 

ampliada, incorporando não apenas bens tangíveis, mas também os intangíveis 

(éticos) – como a preservação ambiental, o desenvolvimento sustentável, a 

dignidade no trabalho e a defesa do consumidor (ALVES, 2001). Para que essas 

ações sejam legitimadas, diretrizes e novas práticas de gestão surgem para 

instrumentalizar esse processo, conforme indica um estudo da Organização para 

a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), apresentado por Alves 

(2001), que demonstra: 
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Uma comparação entre as Diretrizes da OCDE para as Empresas 
Multinacionais adotadas em 1976 – e sua versão revista finalizada em 
1999 – indica claramente que, em pouco menos de um quarto de 
século, a concepção de responsabilidade social das empresas cresceu 
de forma notável, passando a incluir compromissos claros em matéria 
de proteção ambiental, normas trabalhistas e proteção do consumidor, 
essencialmente ausentes no primeiro texto (p. 84). 

 

 

Davis (1975) emerge de uma proposição básica de que a 

responsabilidade social surge do poder social, ao considerar que as 

organizações modernas detêm um grande poder social em áreas como o 

emprego de minorias e em impactos ambientais. A responsabilidade social 

corporativa floresce da preocupação com as consequências das ações 

empresariais que afetam diretamente os interesses dos outros, isto é, qualquer 

decisão nos negócios implica em consequências sociais (DAVIS, 1975). 

 A aplicação de condutas que atendam aos preceitos da responsabilidade 

social corporativa é compulsória, na visão de Davis, que enfatiza: “Aqueles que 

não utilizam o poder de uma forma que a sociedade considera responsável 

tendem a perdê-lo” (DAVIS, 1975, p.20).  

Nos últimos 30 anos a temática responsabilidade social corporativa tem 

sido abordada por diversos autores, com argumentos contrários que vão desde 

os direitos da propriedade à luz das ideias liberais de Milton Friedman, até os 

favoráveis que valorizam a ética e evidenciam a possibilidade de ganhos 

econômicos (ASHLEY et al., 2004). A responsabilidade social e suas implicações 

dentro da administração empresarial, parte do âmbito da governança 

corporativa, sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável, construtos que 

se correlacionam e imprimem o caráter social e ambiental na gestão 

organizacional. 

 

2.2 Governança corporativa no contexto mundial e brasileiro 
 

A Governança Corporativa é um conceito cunhado na 

contemporaneidade, porém, com raízes profundas e históricas que perpassaram 

por séculos de transformações econômicas e sociais. Sua base conceitual 

advém do fortalecimento dos modos de produção capitalista, do 

desenvolvimento das companhias modernas, a exemplo da Companhia 

Holandesa das Índias Orientais fundada em 1602, do nascimento da moderna 
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sociedade por ações em 1856 e da ascensão das grandes empresas da 

modernidade que ocorreu entre 1886 e 1932 (SILVEIRA, 2015). 

No século XX, com o advento do capitalismo financeiro, foi o divórcio entre 

a propriedade e a gestão que transformou a atividade econômica, ao desintegrar 

o antigo átomo de propriedade em partes componentes, o controle e o usufruto, 

que conforme Berle e Means (1987) resultaram em: 

 

A desintegração do átomo da propriedade destrói os próprios 
fundamentos sobre os quais a ordem econômica dos três últimos 
séculos se apoiou [...] A desintegração do átomo de propriedade 
destrói a base da antiga suposição de que a obtenção de lucros 
estimula o dono da propriedade industrial a fazer um uso eficaz da 
mesma. Em consequência disso, desafia o princípio econômico 
fundamental da iniciativa individual no empreendimento industrial (p. 
37). 
 

Apoiado em tais circunstâncias, foi trilhado um caminho de evolução do 

mecanismo acionário para um arranjo por meio do qual, transfere-se as 

contribuições de capital para as mãos de um controle centralizado (BERLE; 

MEANS, 1987). Foi nesse contexto que Berle e Means conduziram estudos 

empíricos e elaboraram em 1932, um documento chamado The Modern 

Corporation and Private Property, ao qual sustenta que: 

 

O proprietário que investe em uma companhia moderna abre mão de 
sua riqueza em favor daqueles que controlam a companhia, de forma 
que ele passa a se tornar um mero recipiente da renda periódica 
oriunda de seu capital [...] esses proprietários abriram mão do direito 
que a companhia deve ser dirigida em seu interesse exclusivo (p. 355). 

 

O documento citado anteriormente, tornou-se um marco histórico ao 

analisar as relações existentes entre a posição do proprietário reduzida à de 

investidor, e a do grupo que está no controle, que de fato possui os poderes 

legais e de gestão sobre a empresa (BERLE; MEANS, 1987). A análise do 

documento partiu da separação entre propriedade e controle, que despertam 

uma situação pela qual os interesses do proprietário e os do executivo podem 

divergir (BERLE; MEANS, 1987). Foi a primeira vez, em que um estudo mostrou 

preocupação com as decisões proferidas pelos altos executivos, e passou a 

advogar a necessidade de maior transparência, prestação de contas e direitos 

aos acionistas (SILVEIRA, 2015). 
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 No decorrer do século XX os executivos obtiveram uma posição notória 

de destaque nas companhias norte-americanas, e, tal cenário, flui do 

entendimento de que ser proprietário e um bom administrador, não são 

grandezas diretamente proporcionais, e que profissionais qualificados podem 

suprir essa demanda com competência (SILVEIRA, 2015).  

Todavia, uma conduta de gestão bem-sucedida é subordinada a 

associação entre as partes envolvidas, que devem alinhar seus interesses e 

minimizar atitudes de risco, entendimento abordado por Jensen e Meckling 

(1976) à luz da Teoria da Agência, que propõe compreender os relacionamentos 

contratuais entre pessoas, em que o principal (detentor do capital) confia ao 

agente (profissional contratado) o poder para a tomada de decisões. Quando 

agente e principal não estão alinhados ao mesmo objetivo, há o chamado conflito 

de agência. Para Brickley (2004), o aperfeiçoamento do monitoramento das 

ações dos agentes e a elaboração de contratos podem contribuir para minimizar 

os conflitos de agência, porém, é preciso levar em conta que essas ações 

incidem em custos, os denominados custos de agência. Com vistas a superar o 

conflito de agência, surgem um conjunto de princípios que norteiam a 

governança corporativa (SILVA, 2014).  

Ainda nesse aspecto, pode-se compreender a governança como um 

mecanismo pelo qual as organizações são geridas e controladas, distribuindo 

direitos e responsabilidades entre os diferentes agentes da empresa, tais como 

conselho de administração, diretoria, proprietários e outros stakeholders 

(WITHERELL, 2004). A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), afirma que um bom regime de governança corporativa 

configura uma forma eficaz de empregar recursos e as empresas devem levar 

em conta os interesses não só dos acionistas, mas também de um leque maior 

de stakeholders (SILVA, 2014). Um conceito mais amplo da governança 

corporativa, é o de Cidadania Empresarial, a ser compreendido como:  

 

Um conjunto de princípios e sistemas de gestão destinados à criação 
ou preservação de valor para a sociedade – o qual inclui o conceito de 
governança corporativa, mas não se restringe a ele. Governança é um 
conceito frequentemente difuso, podendo ser aplicado tanto a métodos 
de gestão da empresa (governança corporativa) quanto a meios de 
preservação do meio ambiente (governança ambiental) ou formas de 
combate ao suborno e à corrupção de funcionários públicos 
(governança pública). Não obstante seu caráter difuso, o conceito de 
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governança tem como ponto de partida a busca do aperfeiçoamento 
do comportamento das pessoas e das instituições (ALVES, 2001, p. 
81). 
 

Essa visão atribuída à governança, como abordado anteriormente, não se 

limita, portanto, a promover essencialmente a eficiência das instituições, 

considerando que, uma empresa que pratica a boa governança  pode contribuir 

para um  processo produtivo que agregue  valor social, cooperando para o 

desenvolvimento mais sustentável e da economia em longo prazo (ALVES, 

2001). De acordo com Silveira (2015), estudos realizados nesse tema, 

constataram que a adoção da governança corporativa também resulta em 

impactos positivos em dimensão macroeconômica, com implicações para o 

desenvolvimento das localidades em que a empresa está inserida. 

Outros indícios mostram que, os fatores que influenciam na capacidade 

de as empresas competirem no mercado global, incluem a adesão a padrões de 

comportamento socialmente responsáveis (ALVES, 2001). De maneira geral, 

vale considerar que os princípios e instrumentos da governança corporativa, 

transformaram a administração moderna, possibilitaram maior credibilidade e 

transparência ao mercado acionário, ampliaram a confiança dos investidores e 

abriram novos caminhos de atuação além dos negócios, e ainda, possibilitaram 

o fortalecimento do relacionamento com os stakeholders.  

Na conjuntura brasileira, de acordo com Silva (2014), a governança 

corporativa é ainda recente, contudo, evoluiu bastante na última década, a partir 

da abertura da economia do país, do aumento dos investimentos estrangeiros 

no Brasil, privatização de empresas estatais e pelo crescimento de empresas 

nacionais com acesso aos mercados internacionais. Até os anos de 1980, a 

inferência do estado foi sendo substituída pelo foco na rentabilidade com o 

objetivo de atrair investimentos para privatização, e ao mesmo tempo, a maioria 

das empresas ainda mantém uma estrutura de propriedade e tradição familiar, 

com conselhos de gestão não profissionais e presença do acionista controlador 

ainda forte (SILVA, 2014).  

Consequentemente, a adoção de práticas de governança corporativa em 

território nacional tornou-se mais expressiva, e, nesse percurso destacam-se as 

iniciativas: Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), a nova 

lei das Sociedades Anônimas (S.A), as recomendações da cartilha da Comissão 
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de Valores Mobiliários (CVM) sobre governança, o ativismo do Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), dentre outras (SILVA, 2014). 

Além das ações listadas anteriormente, convém destacar o trabalho 

desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), que 

desde 1995 atua exclusivamente frente à promoção da governança corporativa 

no país, sendo o principal fomentador de discussões sobre o tema no Brasil. De 

acordo com o IBGC, a governança corporativa é descrita como: 

 

Sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, 
monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre 
sócios, conselho de administração, diretoria e órgãos de fiscalização e 
controle e demais partes interessadas. As boas práticas [...] convertem 
princípios básicos em recomendações objetivas, alinhando interesses 
com a finalidade de preservar e otimizar o valor econômico de longo 
prazo da organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo 
para a qualidade de gestão da organização, sua longevidade e o bem 
comum (IBGC, 2015). 

 

Em síntese, a governança corporativa visa criar um ambiente no qual as 

pessoas busquem cumprir as regras estabelecidas, bem como, tomar decisões 

que respeitem o interesse comum de longo prazo da organização (SILVEIRA, 

2015). Tais princípios e práticas não se limitam a um conjunto de 

recomendações, mas sim, devem ser internalizadas ao ponto de moldar sua 

cultura, estabelecer lideranças prósperas e assegurar seu bom desempenho em 

médio e longo prazo (SILVEIRA, 2015). 

O estudo “Evolução da Governança Corporativa nas Empresas Listadas 

em Bolsa, 2004 – 2012” elaborado pelo IBGC (2014), analisou a evolução da 

governança corporativa no país entre os anos de 2004 a 2012, a partir de dados 

das empresas de capital aberto, padronizados de acordo com as exigências da 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Desta forma, os autores do estudo 

observaram um aumento da média anual do índice de práticas de governança 

corporativa (IPGC), o que aponta para um processo de evolução da governança 

em empresas de grande porte que operam no Brasil. As conclusões da pesquisa 

expuseram que os indicadores com maiores taxas de crescimento foram 

transparência e direitos dos acionistas.  

É importante notar que as práticas de gestão das organizações nacionais 

ou alocadas em território nacional, estão em constante evolução para atuar em 

consonância com as diretrizes mundiais de negócios. Contudo, em um país 
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como o Brasil, imerso às desigualdades profundas e problemas sociais, as 

organizações têm o desafio de evoluir além da transparência na gestão e nos 

direitos de seus acionistas. A sociedade contemporânea espera um olhar mais 

abrangente e ações concretas que contribuam para solucionar os problemas 

vividos  coletivamente. Se outrora a governança corporativa era restrita a um 

problema de agência, hoje ela expande para questões mais amplas, que vão 

desde os desafios legais, éticos e as responsabilidades humanas e ambientais 

inerentes ao negócio. 

 

2.3 Governança corporativa no contexto da responsabilidade legal, 

compliance e responsabilidade social 
 

O tema governança corporativa foi difundido entre uma ampla gama de 

subtemas e está relacionado aos deveres éticos e de responsabilidade legal das 

corporações. Por isso, a responsabilidade social caminha em consonância com 

a governança. Dado que as empresas são responsáveis pelas implicações que 

suas decisões podem infligir tanto sobre a vida das pessoas das comunidades, 

quanto, das que se relacionam com o negócio. Isto posto, os parágrafos 

dispostos no decorrer deste capítulo, abordam as interrelações da governança 

até alcançar a gestão da diversidade. 

 

2.3.1 Responsabilidade legal e compliance 
 

A governança corporativa no contexto da responsabilidade legal, é 

amparada pela premissa de que as organizações estão atentas às leis que 

regem o setor e o local em que atuam, cumprindo-os integralmente, por meio de 

ações de compliance (ANTONIK, 2016). A responsabilidade legal determina que 

as empresas atinjam suas metas econômicas respeitando o cumprimento das 

leis (SOUZA; MARCON, 2002). 

O compliance - vem do verbo inglês to comply, cujo significado é cumprir, 

estar em consonância com todos os regramentos existentes para determinada 

situação jurídica (LIMA; ARAÚJO, 2015). 

Diferentemente da ética, que é assumida com espontaneidade, o 

compliance é a forma de operacionalizar a responsabilidade legal, tal qual 

especifica Antonik (2016): 
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Formado por leis, decretos, resoluções, normas, atos e portarias, o 
compliance é todo arcabouço regulatório aplicado pelas agências que 
controlam e regulam o setor no qual a empresa está inserida. As 
maiores e mais organizadas corporações também criam suas próprias 
normativas internas para direcionar o comportamento de seus diretores 
e executivos e, assim, coibir comportamentos negativos, desvios de 
conduta e inconformidades (p. 47). 

 

A responsabilidade legal refere-se as leis que devem ser cumpridas, o 

compliance, é a forma pela qual as empresas irão cumpri-las. Criado 

especialmente para fomentar o combate à corrupção, o compliance pressupõe 

a adesão e respeito às normas e regulamentos externos (ANTONIK, 2016). Essa 

temática no âmbito das organizações é objeto de relevância mundial, 

especialmente pelos escândalos de corrupção entre agentes públicos e privados 

que ocorreram ao longo dos últimos anos. No Brasil, seguindo as convenções 

da ONU (Organização das Nações Unidas), OEA (Organização dos Estados 

Americanos) e, da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico), em 2013 foi criada a Lei Anticorrupção Empresarial ou “Lei do 

Compliance” (Lei nº 12.846/2013), regulamentado pelo decreto 8420/2015 

(GABARDO; CASTELLA, 2015: ANTONIK, 2016). A lei trouxe para as empresas 

a necessidade do desenvolvimento de programas de compliance ou integridade, 

com o intuito de serem detectadas, processadas e solucionadas condutas 

previstas na lei anticorrupção no âmbito interno da corporação (GABARDO; 

CASTELLA, 2015: ANTONIK, 2016). Por consequência, as empresas estão 

tendo que promover uma junção entre moralidade, legalidade, eficiência, 

impessoalidade, proporcionalidade e responsabilidade objetiva, o que pressupõe 

a implementação de estratégias e práticas de compliance (GABARDO; 

CASTELLA, 2015).  

As práticas de compliance podem ser disseminadas por meio do 

desenvolvimento de políticas internas, códigos de ética ou de conduta, que 

fornecem por escrito um conjunto de diretrizes que todos os funcionários devem 

seguir, abrangendo as relações com o público interno e externo da empresa 

(ASHLEY, 2007). Impreterivelmente, o código deve ser apoiado e sustentado 

pelo alto nível gerencial, pois somente por meio do bom exemplo é que os 

funcionários passam a considerá-lo um documento legitimado (ASHLEY, 2007). 

Além da implantação do código, cabe à gestão monitorar se as práticas descritas 
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estão sendo cumpridas e criar meios ou canais para que as violações sejam 

comunicadas, bem como, explicitar as condutas passíveis de punição.  

O compliance vai muito além da relação com a administração pública em 

contratos de compra, venda e prestação de serviços. O descuido na atuação da 

empresa na esfera do direito do trabalho, pode impactar em processos 

trabalhistas (OLIVEIRA, 2015). Além disso, o compliance abrange a adoção de 

boas práticas em relação aos funcionários, assegurando-lhes o respeito aos 

seus direitos individuais, à segurança e à saúde no trabalho, um ambiente laboral 

livre de comportamentos assediadores, violentos e inadequados (LIMA; 

ARAÚJO, 2018). Os direitos das pessoas com deficiência estão diretamente 

envolvidos na responsabilidade legal e/ou no compliance das organizações. Ao 

considerar que o processo de inclusão é estabelecido por meio de leis 

específicas que condicionam a contratação desse público nas organizações. 

Contudo, cabe ressaltar aqui que o cumprimento da legislação para a inclusão 

de pessoas com deficiência, como aponta a literatura da governança corporativa, 

é uma ação de responsabilidade legal e/ou compliance. Nesse sentido, 

empresas que tenham a pretensão de tornar a inclusão de pessoas com 

deficiência uma prática de responsabilidade social, deverão conceber ações ou 

projetos que superem a legislação atual.  

Mesmo que a Lei Anticorrupção não aja especificamente na esfera da 

inclusão de pessoas com deficiência, entende-se que o cuidado é pertinente, por 

tratar-se de questões trabalhistas e boas práticas em governança corporativa. 

Para Silveira (2015), a diversidade interna, o tratamento justo dos stakeholders 

e a ausência de políticas discriminatórias, representam preceitos essenciais da 

boa governança empresarial. Por isso, deve estar contemplado no rol de ações 

corretivas e de mitigação de riscos pelas empresas, dado que, dependendo da 

gravidade das práticas cometidas, não seria exagerado concluir o alcance da Lei 

Anticorrupção também nas relações trabalhistas (OLIVEIRA, 2015). 

 

2.3.2 Responsabilidade social 

 

As diretrizes da governança corporativa discorrem sobre diversificados 

preceitos acerca do universo empresarial. No ponto de vista de Silveira (2015), 

a governança inclui também, tópicos de responsabilidade social e ambiental e 
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visão de longo prazo na condução do negócio. Uma organização socialmente 

responsável, pensa estrategicamente nas consequências de suas decisões, 

impactos e resultados (ANTONIK, 2016). Ao contrário da responsabilidade legal, 

a responsabilidade social abarca um princípio não vinculativo, não sendo suas 

práticas obrigatórias (ANTONIK, 2016).  

Conquanto, as referências iniciais em relação a responsabilidade social 

nas corporações, rememoram às décadas de 1930 e 1940. Embora, foi somente 

no final da década de 1950, que as questões éticas e sociais dos negócios 

começaram a ser discutidas com mais intensidade (CARROL, 1999). 

As ações empresariais voltadas às questões de responsabilidade social, 

motivaram discussões favoráveis a essas práticas, assim como, desfavoráveis. 

O texto “The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits” do 

economista norte-americano Milton Friedman, publicado no jornal The New York 

Times em 1970, reproduz as ideias contrárias à responsabilidade social nos 

negócios, e dentre os principais argumentos utilizados, vale destacar: 

 

As discussões sobre as “responsabilidades sociais dos negócios ”são 
notáveis por sua frouxidão analítica e falta de rigor. O que significa 
dizer que "negócios" tem responsabilidades? Somente pessoas podem 
ter responsabilidades. Uma corporação é uma pessoa artificial e, nesse 
sentido, pode ter responsabilidades artificiais, mas não se pode dizer 
que "negócios" como um todo tenham responsabilidades, mesmo 
nesse sentido vago. O primeiro passo para a clareza no exame da 
doutrina da responsabilidade social dos negócios é perguntar 
precisamente o que isso significa para quem (fonte eletrônica).  

 

Enfaticamente contra a responsabilidade social nos negócios, o autor 

contribuiu para que o assunto alcançasse discussões relevantes. De certa forma, 

ao questionar o que a responsabilidade social de fato significa e para quem, 

deixou uma lacuna que viria a ser preenchida nos anos seguintes. 

Afinal, as empresas são entes criados com a finalidade única de gerar 

riqueza e valor? Não existe ainda um consenso absoluto sobre essa questão. O 

que se sabe, é que a perenidade de uma organização é relevante aos 

investidores e, práticas socialmente responsáveis, diminuem os riscos da 

empresa , permitem um maior controle e transparência, e consequentemente, 

reduzem o risco do negócio como um todo (ETHOS, 2007). Desta forma, a 

governança corporativa, que parte do aperfeiçoamento da gestão 

organizacional, pode incluir padrões socialmente responsáveis aos negócios 
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(ALESSIO, 2013). Revela-se então, que a perspectiva de progresso econômico 

empresarial é transversal à luz dos interesses da sociedade, de forma que: “o 

modelo de responsabilidade social deveria resultar em uma preocupação em se 

aliar o desenvolvimento econômico ao desenvolvimento de qualidade de vida” 

(GUIMARÃES, 1984, p.215). No paradigma de governança tradicional as 

escolhas são guiadas pelos interesses dos acionistas e investidores. No futuro, 

a sustentabilidade, isto é, a qualidade das relações com os stakeholders, será o 

guia principal para o processo de tomada de decisão gerencial e pilar de uma 

estratégia corporativa mais assertiva (TENCATI; PERRINI, 2006). Desta 

maneira, o modelo da responsabilidade social manifesta-se como uma nova 

forma de fazer negócios, cujo pressuposto é a resignação do papel empresarial 

na sociedade. Atualmente, as expectativas da sociedade em relação à 

responsabilidade social das empresas têm sido crescentes. Especialmente, nas 

últimas décadas em que as corporações vêm sendo cada vez mais cobradas 

pela performance econômica também por suas contribuições sociais (MIRANDA; 

AMARAL, 2011). 

A responsabilidade social transfere ao modelo de negócios a perspectiva 

de longo prazo, ao nutrir interesse às demandas dos stakeholders e a transição 

para um modelo em que princípios de ética e transparência precedem a 

implementação de processos, produtos e serviços (BORGER, 2013). 

A literatura a respeito da responsabilidade social evidencia os 

stakeholders, que apesar da semelhança com o termo shareholders, da 

governança corporativa, difere-se na essência e amplitude. A definição se dá 

como "aqueles grupos sem cujo apoio a organização deixaria de existir" 

(ZSOLNAI, 2006, p.38). A noção de responsabilidade social, decorre da 

compreensão de que a ação das empresas também deve trazer benefícios aos 

stakeholders (ASHLEY et al., 2004). Durante a década de 1980 a abordagem 

dos stakeholders ganhou considerável aceitação nas teorias das organizações, 

na literatura de responsabilidade social corporativa e na gestão estratégica 

(ZSOLNAI, 2006). Freeman (1984) descreve como sendo os stakeholders de 

uma organização os grupos ou indivíduos que podem afetar ou são afetados 

pelas atividades da organização. Diante da necessidade de equilibrar o 

crescimento econômico com as necessidades dos stakeholders, torna-se 

imperativo para as empresas atuarem em prol da responsabilidade social, 
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governança corporativa e sustentabilidade simultaneamente (SHARMA; 

KHANNA, 2014).  

Atualmente, a responsabilidade social divide espaço com outro conceito, 

muito utilizado pelo meio empresarial: o de sustentabilidade. Embora, a 

perspectiva do desenvolvimento sustentável esteja completamente integrada ao 

conceito de responsabilidade social: não haverá crescimento econômico em 

longo prazo sem progresso social e preservação ambiental, e as duas questões, 

que são inter-relacionadas, devem ser tratadas com peso igual (BORGER, 

2013).  

O termo sustentabilidade foi cunhado em 1987, na Comissão Brundtland, 

por meio do relatório “Nosso Futuro Comum”, o qual descreve que o 

desenvolvimento sustentável deve satisfazer às necessidades da geração 

presente, sem comprometer as necessidades das gerações futuras (CLARO; 

CLARO; AMÂNCIO, 2008). No setor empresarial, é comum a adoção da 

sustentabilidade como um “Triple Bottom Line” (SARTORI; LATRÔNICO; 

CAMPOS, 2014), cuja interpretação, implica em combinar o desenvolvimento 

econômico, com a preservação ambiental e a inclusão social (SACHS, 2012). 

Entretanto, sua aplicação depende diretamente de uma boa governança em 

níveis, local, nacional, regional e global (SACHS, 2012). A governança em 

organizações orientadas para a sustentabilidade desenvolvem ao longo do 

tempo os aspectos econômicos, sociais e ambientais de seus processos e 

desempenho, afetando a qualidade de relações com os stakeholders (TENCATI; 

PERRINI, 2006). A sustentabilidade tornou-se então, um conceito mais amplo, 

ao elevar as questões ambientais ao mesmo patamar das ações de 

responsabilidade social. Todavia, o foco desta pesquisa é em relação às 

questões sociais e humanas que envolvem a organização, logo, optou-se pela 

utilização do conceito de responsabilidade social. 

Em continuidade, na acepção de Gonzalez (2002), a responsabilidade 

social se correlaciona à governança corporativa em razão de uma depender da 

outra. Uma empresa socialmente responsável é compelida a praticar a 

governança em sua estrutura. A responsabilidade social integra-se, portanto, ao 

conceito de governança corporativa, pela administração das relações contratuais 

e institucionais estabelecidas pelas empresas e as medidas adotadas que 

http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm
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atendem as demandas e necessidades dos diversos públicos envolvidos 

(TINOCO, 2001). 

A responsabilidade social, abrange temas que vão desde a formulação de 

códigos de ética, a boa governança corporativa, compromissos públicos 

assumidos pela empresa, gestão e prevenção de riscos, mecanismos 

anticorrupção e gestão da diversidade, estendendo esses compromissos por 

toda a cadeia produtiva envolvida na relação com os fornecedores (ETHOS, 

2007). Não pode ser considerada socialmente responsável a empresa que não 

oferece oportunidades iguais a todos os funcionários, pagam salários menores 

às mulheres ou utiliza outras práticas de discriminação contra minorias (SOUZA; 

MARCON, 2002).  

O Instituto Ethos (2007) conceitua a Responsabilidade Social pela: 

 

... relação que a empresa estabelece com todos os seus públicos 
(stakeholders) no curto e no longo prazo. Os públicos de 
relacionamento da empresa envolvem inúmeras organizações de 
interesse civil, social, ambiental, além daqueles usualmente 
reconhecidos pelos gestores — público interno, acionistas e 
consumidores e clientes (p.5). 

 

Com base nas diretrizes do Instituto Ethos (2007), as ações sociais de 

uma empresa só podem ser consideradas responsabilidade social, se 

englobarem todos os seus stakeholders. Para Ashley et al. (2004), a 

responsabilidade social manifesta-se como a visão de que os negócios devem 

ser feitos de forma ética, levando em consideração as atitudes que afetam os 

stakeholders, os direitos humanos, cidadania e a participação na sociedade, 

respeito ao meio ambiente, envolvimento com comunidades do entorno e 

atuação na área social em parcerias público-privadas. Desta forma, os autores 

consideram que estas diretrizes seriam uma base referencial de práticas de 

responsabilidade social que tornariam mais abrangentes o papel das empresas 

dentro da sociedade (ASHLEY et al., 2004). 

Para Antonik (2016), a responsabilidade social trata-se da empresa 

cidadã, pois, atua de forma espontânea em favor da comunidade e de seus 

colaboradores, de forma que tudo o que faz em prol do bem-estar decorre do 

nível de consciência de seus gestores.  
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Outra perspectiva da responsabilidade social, é o foco nas práticas de 

gestão da diversidade. A publicação Conceitos Básicos e Indicadores de 

Responsabilidade Social Empresarial, do Instituto Ethos (2007), incluiu como 

uma de suas diretrizes a diversidade, esclarecendo que o “estabelecimento de 

compromissos públicos: assumindo publicamente os compromissos que a 

empresa tem, sejam relacionados ao seu público interno, ao futuro, à 

manutenção de recursos naturais, à promoção da diversidade” (p.7). A 

valorização da diversidade não deve estar apenas no discurso empresarial, uma 

empresa que seja socialmente responsável, deve combater todas as formas de 

discriminação e valorizar as oportunidades oferecidas pela pluralidade de nossa 

sociedade (ETHOS, 2007). Para que a gestão da diversidade se efetive como 

prática de responsabilidade social, a empresa deve seguir a legislação 

relacionada à discriminação negativa e coibir comportamentos que não 

promovam igualdade de oportunidades no ambiente de trabalho (ETHOS, 2007).   

Desta forma, a conexão entre governança corporativa, responsabilidade 

social e gestão da diversidade pode ser evidenciada quando há uma 

concordância de que, a governança corporativa deve criar um senso de justiça, 

sendo este, o princípio básico das ações empresariais (FERREIRA, 2004).  

 

2.4 Governança corporativa no contexto da gestão da diversidade 

 

Todo sistema de gestão é orientado às pessoas, ou seja, inevitavelmente, 

a complexidade humana se torna um eixo estruturante do desenvolvimento 

organizacional, seja pela relação com consumidores, entre os investidores e 

controladores, na administração de funcionários e até no convívio com as 

comunidades do entorno da empresa. Uma das principais diretrizes globais de 

governança corporativa desenvolvida por Silveira (2015), ressalta a “diversidade 

interna, tratamento justo dos stakeholders e ausência de políticas 

discriminatórias” (p. 5), que de acordo com Silveira (2015), diz respeito a: 

 

Criação de políticas concretas para ampliar a diversidade (de gênero, 
etnia, formações acadêmicas, idade, cultural etc.) de pensamento nos 
órgãos de governança, bem como evitar preconceitos e punir 
quaisquer atitudes discriminatórias para com seus stakeholders. (p.5). 
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A abordagem empresarial à luz da governança corporativa deve 

responder às novas demandas da sociedade nas questões de justiça social, seja 

por meio da implantação de ações afirmativas, ou até mesmo, pela adoção de 

políticas de diversidade internas. O termo diversidade é multifacetado, seu 

significado é polissêmico, histórico e pluralmente ideológico. Sua raiz teve inicio 

na segunda metade do século XX, que testemunhou uma tendência global na 

legislação antidiscriminação e de igualdade de oportunidades, que se perpetuou 

até o século XXI. Muitos países em todo o mundo instituiram uma legislação com 

proteções mais amplas contra a discriminação e o assédio no local de trabalho, 

uma tendência que começou com a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

das Nações Unidas, em 1948, e continuou com o movimento em prol da 

igualdade nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, florescendo a partir de 

1980 com revisões constitucionais e novas leis protegendo os direitos dos 

indivíduos de diversas origens (MOR BARAK, 2014).  

Na década de 1990, Thomas Jr (1990), foi o precursor do movimento que 

sustentava que ações afirmativas estariam em declínio. Em seu artigo para a 

Harvard Business Review, o autor defendeu que o contexto que amparava o 

emprego das ações afirmativas havia mudado, e, com base na realidade de que 

mais da metade da força de trabalho dos EUA seria constituída por minorias, 

imigrantes e mulheres, seria inevitável o acesso dessa força de trabalho nas 

organizações, e por consequência, atentou para: 

 

As mulheres e as minorias não precisam mais de um cartão de 
embarque, eles precisam de um upgrade. O problema não está na 
entrada; o problema é fazer melhor uso do seu potencial em todos os 
níveis, especialmente em cargos de gestão intermediária e de 
liderança (THOMAS JR, 1990, fonte eletrônica). 

 

Seguindo o raciocínio do autor, a problemática não gira somente em torno 

da admissão das minorias pelas empresas, mas na questão da mobilidade pela 

meritocracia corporativa, isto é, promoções internas e crescimento na carreira. 

Em decorrência disso, a ideia de se “integrar a diversidade” aparece como uma 

resposta do mundo corporativo norte-americano às políticas de ação afirmativa 

que derivaram das lutas por direitos civis nos EUA, na década de 1960 

(MICHETI, 2017, p.122). Dessa forma, as empresas absorveram as minorias em 

seus quadros de funcionários e a gestão passa a se configurar como “gestão da 
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diversidade” (MICHETI, 2017). Isso expressa que, além da contratação as 

organizações passaram a gerir estas pessoas em diversas frentes, seja pelas 

interrelações organizacionais, performance e desenvolvimento profissional. 

Essa visão da diversidade começou com Thomas Jr, no início dos anos 

1990, e evoluiu também com os autores Cox e Blake, cujos estudos apontaram 

vantagens em relação às práticas de gestão da diversidade que beneficiariam 

as organizações: redução de custos, aquisição de recursos, flexibilidade, 

criatividade, e a resolução de problemas organizacionais (COX;BLAKE, 1991). 

Além disso, outras vertentes relacionam a gestão bem-sucedida da força de 

trabalho cada vez mais diversificada da atualidade, entre os desafios globais 

mais importantes enfrentados pelos líderes corporativos, gestores de recursos 

humanos e consultores (MOR BARAK, 2014).  

Nesse contexto, Spataro (2005) descreve que:  

...  outras características, tais como a deficiência física ou mental, 
orientação política, estado civil, e outras características menos 
tradicionais de diversidade representam diferenças marcantes e 
consequentes entre colegas de trabalho e deve, portanto, ser 
considerada parte da ''diversidade” (p.25). 

 

Seguindo o mesmo percurso, Fleury (2000) aponta que são muitos os 

aspectos a serem levados em conta ao se conceituar diversidade, como: gênero, 

idade, grau de instrução, etnia, religião, origem, raça e língua, ou seja, um grupo 

de pessoas com características diferentes integrando e interagindo dentro de um 

mesmo grupo social. O fenômeno da diversidade nas organizações está longe 

de ser algo transitório, na perspectiva de Mor Barak (2015), não só representa a 

nossa realidade de hoje, como veio para ficar, ao passo que, as sociedades 

homogêneas se tornaram heterogêneas, e dada as circunstâncias atuais, como 

a globalização, trata-se de uma tendência irreversível. Além disso, para atuar na 

economia global, os gestores precisam de uma estrutura para compreender os 

direitos humanos que transcenda os contextos nacionais individuais (MOR 

BARAK, 2015). Outro argumento que segue na mesma direção, expõe que uma 

gestão da diversidade eficaz no ambiente trabalho é uma necessidade do 

negócio,  fruto das tendências demográficas no mercado de trabalho dos EUA, 

que apresentam, independentemente de crenças sobre a diversidade, que os 

recentes aumentos na representação de mulheres, idosos, pessoas com 
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deficiência, e outras minorias no mercado irá prevalecer, com implicações em 

ambos os níveis organizacionais e individuais (SPATARO, 2005). 

 Em nível organizacional, a alteração na composição da força de trabalho 

oferece desafios e oportunidades, no individual, as mudanças na composição 

demográfica da força de trabalho deve proporcionar aos indivíduos 

anteriormente excluídos do trabalho, as vantagens e oportunidades de carreira 

profissional (SPATARO, 2005). Mesmo assim, é preciso ponderação ao olhar a 

diversidade, para não sintetiza-la somente pelas diferenças que são 

perceptíveis, ao considerar que, a compreensão da diversidade é constituída por 

duas categorias: superfície e nível profundo, como explana Cho et al. (2017): 

 

A diversidade de nível superficial refere-se à variedade em 
características físicas, como gênero, idade, raça e etnia. A diversidade 
de nível profundo relaciona-se com as características que são mais 
difíceis de identificar simplesmente observando a aparência de um 
indivíduo, e inclui fatores como a educação, a estabilidade de trabalho, 
a competência profissional, os valores e as opiniões. Recentemente, 
as organizações começaram a fazer esforços para aumentar a 
diversidade de superfície e de nível profundo, e é, portanto, crucial para 
a gestão da diversidade para considerar ambos os tipos (p.3). 

 

A adoção da gestão da diversidade, visa garantir resultados à organização 

e às pessoas que nela trabalham, com ambientes mais favoráveis à 

produtividade, bem-estar e qualidade (MARTINEZ; LIMONGI-FRANÇA, 2009). 

Outra via de pensamento, conduz a vertente que considera o vocabulário 

globalizado da diversidade com raízes no domínio cultural estadunidense, ao ser 

reforçado pelo modelo americano de diferença (JONES, PRINGLE, SHEPHERD, 

2000). O entorno crítico sobre o assunto se vale pela perspectiva norte-

americana ser dominante e haver uma questão crucial no desenvolvimento do 

diálogo sobre as questões de "diversidade", que são inevitavelmente 

incorporados em outros contextos locais (JONES; PRINGLE; SHEPHERD, 

2000). Na visão das autoras Jones, Pringle e Shepherd (2000), as discussões 

acerca do tema nos movem para a reflexão da imposição de modelos de 

diversidade em ambientes culturais plurais, e enfatizam, a própria obra de Cox 

(1994), para contra argumentar:  

 

Taylor Cox argumenta que a "clareza conceitual" é essencial para o 
avanço do estudo da "diversidade", e a "confusão e ambiguidade na 
terminologia" prejudica o valor do trabalho. Argumentamos, em 
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oposição, que "confusão e ambiguidade" são um aspecto inevitável da 
conversa intercultural [...] Alguns aspectos das diferenças são 
imensuráveis e nós argumentamos que não pode haver grande meta-
linguagem de diversidade que transcende ou compreende todas as 
diferenças (p. 365). 

 

A crítica se dá em função da haver uma generalização em torno da cultura 

norte-americana a respeito da diversidade, e que o próprio termo “clareza 

conceitual”, tal qual expõe Cox (1994) é relativo, pois as diferenças interculturais 

expressam novas características e particularidades. Entretanto, os autores 

Jones, Pringle e Shepherd (2000), enfatizam que o enfoque não significa que a 

literatura de diversidade baseada nos EUA seja equivocada, mas, como toda a 

bibliografia de gestão, tem uma especificidade histórica e cultural que nem 

sempre é reconhecida por outras realidades. Tal perspectiva vincula-se ao 

cenário Brasileiro, que tanto em esfera social e organizacional abarcam outros 

contextos históricos e culturais, que podem vir a representar desafios distintos 

para a gestão da diversidade. 

No Brasil, a princípio, a perspectiva da diversidade começou a ganhar 

força somente na década de 1990, a globalização e o movimento pela 

responsabilidade social empresarial promoveram mudanças na forma como as 

organizações brasileiras refletem e agem diante de uma sociedade e de um 

mercado cada vez mais diversificado (SAJI, 2005). O cenário nacional 

acrescenta caracteres singulares que reordenam os pressupostos de gestão da 

diversidade, desta forma, o movimento que começou com a diversidade cultural, 

hoje, integra outros eixos de atuação, tais como: geracional, gênero, racial, 

deficiência, orientação sexual, e de imigração (PINHEIRO; GOIS, 2013). 

 Desde 1995, o governo brasileiro vem manifestando interesse em 

combater a discriminação no mercado de trabalho, e para tal, solicitou a 

cooperação técnica da Organização Internacional do Trabalho (OIT) para a 

implementação de políticas que promovessem a igualdade de oportunidades e 

de tratamento nas relações de emprego. Em virtude disso, foi instituído, pelo 

Ministério do Trabalho, o Grupo de Trabalho para Eliminação da Discriminação 

no Emprego e Ocupação (GTEDEO) parceria entre governo, trabalhadores e 

empresários – que assumiu a missão de criar um Plano de Ações para 

eliminação da discriminação no mundo do trabalho (ALVES; GALEÃO-SILVA, 

2004).  
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Seguindo o percurso, surgiram instituições como o Grupo de Institutos, 

Fundações e Empresas (GIFE), instituído em 1995, e o Instituto Ethos, fundado 

em 1998, que são atualmente, alguns dos mediadores chaves no país quando 

se trata de disseminar práticas globais de responsabilidade social empresarial e 

valorização da diversidade junto aos empresários e gestores de empresas no 

Brasil (MICHETTI, 2017). A união entre entidades de finalidade pública e privada 

representa um avanço no país, dissemina a troca de conhecimento, além de, 

contribuir com as empresas trazendo orientações para que evoluam na 

implementação da gestão da diversidade. Essas iniciativas foram criadas para 

fomentar a inclusão dos públicos que foram historicamente marginalizados no 

país, as chamadas minorias. 

 Sob a perspectiva sociológica e jurídica não se expressa minoria 

puramente pelo contingente numérico populacional, mas pelo juízo de que 

determinadas pessoas sofrem discriminações, tendo seus direitos de cidadania 

desrespeitados, a exemplo de idosos e pessoas com deficiência (SIQUEIRA, 

ROSTELATO, 2009). E assim, as características dos “diversos” pela sua 

representação social, faz compreender melhor o significado das minorias, ao 

considerar as situações de preconceito e discriminação sofridas, foco principal 

dos programas de gestão da diversidade (SAJI, 2007).  

O movimento do debate sobre diversidade só se torna racional, quando 

mediado pela decodificação dos diversos elementos produtores de desigualdade 

entre os "diferentes" que permita diagnosticar a abrangência e o impacto social 

de cada um dos fenômenos e as suas particularidades para as organizações 

(SAJI, 2007). Isto é, as questões de raça, gênero, deficiência, religião, idade, 

dentre outras, não devem ser tratadas como se fossem da mesma natureza, 

amplitude e consequência social (SAJI, 2007). Por assim dizer, faz-se 

necessário estabelecer quem são desiguais e qual a extensão desta 

desigualdade, para atuar frente a diminuição de obstáculos no convívio social, 

seja por meio de políticas públicas, intervenção estatal, ações afirmativas e 

outras ações que tenham por objetivo coibir à discriminação e a marginalização 

social (SIQUEIRA; ANSELMO, 2009). Este é o caso da gestão da diversidade 

no contexto das pessoas com deficiência.  

Acima de tudo, a sociedade demanda do Estado, e da iniciativa privada, 

o compromisso com a inclusão das minorias e dos grupos vulneráveis, 
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compostos por aqueles que sofreram e sofrem discriminações e dificuldades em 

acessar seus direitos (SIQUEIRA; ANSELMO, 2009).  

 

2.4.1 Gestão da diversidade aplicada nas organizações 

 

O estudo “Gestão da diversidade: além de responsabilidade social, uma 

estratégia competitiva”, de Oliveira e Rodriguez (2004), aponta que as principais 

dificuldades na implementação da gestão da diversidade, relacionam-se com 

problemas de comunicação, falta de treinamentos, transparência nas 

informações e o envolvimento dos líderes. Para os autores, existem algumas 

indicações que asseguram um processo de gestão da diversidade bem-

sucedido, dos quais se destacam:  o compromisso e a participação da alta 

gestão, promoção da igualdade e da justiça social, envolvimento de gerentes de 

todos os níveis, integração com os processos da empresa, treinamentos e 

avaliação contínuos (OLIVEIRA; RODRIGUEZ, 2004).  

A conclusão do estudo se efetivou em relação à valorização da Gestão da 

Diversidade nas empresas, as quais conseguem utilizar melhor os recursos 

internos, promovendo a inovação e o a produtividade. De acordo com Oliveira e 

Rodriguez, 2004):  

Cada vez mais, a diversidade tem sido estimulada pelas organizações 
e os motivos podem ser de naturezas variadas: desde a 
responsabilidade social até a tentativa de tornar o ambiente mais 
inovador, pela aglutinação de perfis, formações, orientações e histórias 
diferentes. [...]. Potencialmente, a empresa que cultiva diversidade fica 
mais próxima de gerar resultados (p. 3838). 

 

Relativamente a gestão da diversidade para a inclusão de pessoas com 

deficiência, a pesquisa de Carvalho-Freitas (2007), evidencia as relações entre 

a forma como a deficiência é vista pelos gerentes e pessoas responsáveis pela 

inclusão nas empresas, adequações, práticas de trabalho e qualidade de vida no 

trabalho. De acordo com os autores, as organizações têm priorizado as 

modificações nas condições de trabalho, mais do que as ações de sensibilização 

e práticas de Recursos Humanos para a inclusão. Apontam ainda, indícios de 

correlação entre a percepção positiva do desempenho das pessoas com 

deficiência e as ações de sensibilização realizadas pelas empresas 

(CARVALHO-FREITAS, 2007).  
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Uma outra perspectiva sobre gestão da diversidade e inclusão, surge do 

estudo “As práticas de recursos humanos para a gestão da diversidade: a 

inclusão de deficientes intelectuais em uma federação pública do Brasil”, de 

Macalli et. al (2015). Entre os resultados encontrados no estudo, foi verificado 

que as práticas de gestão de pessoas são essenciais para que a inclusão ocorra 

de forma assertiva e gere bons resultados na organização. Além disso, foi 

ressaltada a necessidade de as empresas investirem em práticas de gestão da 

diversidade para que a inclusão da pessoa com deficiência de fato ocorra, 

inclusive dentro dos preceitos legais (MACALLI et al., 2015). 

O denominador comum dos estudos destacados anteriormente, é a 

importância da integração com o setor de recursos humanos e a necessidade de 

estruturação de práticas de gestão da diversidade, especialmente no que se 

refere à inclusão. Desse modo, a aplicação da gestão da diversidade nas 

organizações deve ser levada em consideração, uma vez que engloba diversos 

contextos que vão desde a comunicação até a sensibilização de gestores. E é 

este conjunto de fatores, que compõem o sucesso de qualquer processo de 

inclusão de pessoas com deficiência.   

 

2.5 A perspectiva da deficiência no contexto da vulnerabilidade, igualdade 

e equidade 

 

Diversas são as categorias de indivíduos que vivem em condições de 

marginalização social, mas no mundo, as pessoas com deficiência representam 

uma população expressiva em números e inexpressiva em participação social.  

A deficiência é um conceito abrangente e complexo que, além de caracterizar 

um corpo com lesão, evidencia a estrutura social que remove do convívio social 

o sujeito deficiente (DINIZ, 2007). Para muitas pessoas na condição de 

deficiência, assistência e suporte são pré-requisitos para sua participação na 

sociedade. A falta de serviços de assistência pode fazer com que estas pessoas 

se tornem extremamente dependentes de suas famílias e impedir que ambas as 

partes se tornem economicamente ativas e socialmente incluídas (SEDPcD, 

2012).  

Historicamente excluída, essa parcela da sociedade sofreu  (e ainda 

sofre) com os males do preconceito durante séculos, pois, diferente de outras 
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condições desfavoráveis, ser deficiente era sinônimo de catástrofe natural e 

tragédia pessoal (PICCOLO, 2015). Ainda assim, foi na década de 1960 que 

movimentos mundiais em prol de diversas minorias ganhou corpo, mas, 

especificamente no espectro da deficiência, foi somente a partir da década de 

1970 que o ativismo mundial se tornou robusto, onde: 

 

.. abrolham (...) os chamados Disability Rights Movement em diversas 
localidades do globo, adquirindo destaque pela forma de atuação e 
contestações promovidas pela britânica Union Physical Impairment 
Agains Segregation (UPIAS) e a norte-americana Independent Living 
Movement (ILM), todas coordenadas e compostas por pessoas com 
deficiência (PICCOLO, 2015, p. 69). 

 

A Union Physical Impairment Agains Segregation (UPIAS) postulava que 

a exclusão social sofrida pelos deficientes, não decorria em vista de suas 

limitações corporais, como afirmava o saber médico, mas, do abandono 

institucionalizado de organizações sociais e políticas insensíveis à diversidade 

corporal (DINIZ, 2007). Esses movimentos logo uniram forças, e dessa 

intersecção surgiu o Disabled People’s Internacional (DPI), cuja principal 

bandeira era dar voz para que as pessoas com deficiência falassem sobre suas 

vivências enquanto deficientes, traspondo a unicidade do discurso do saber 

médico (PICCOLO, 2015).  

 Sobre essa bandeira, Piccolo (2015), esclarece: 

 

À primeira vista tal perspectiva parece engendrar uma espécie de 
encastelamento maléfico a qualquer movimento que se deseja 
fortalecer na luta por diretos sociais, contudo, se olharmos atentamente 
para o contexto no qual o mesmo se desenhava veremos que a 
assertiva é plenamente compreensível devido ao fato de 
historicamente ser negado ao deficiente o direito irrevogável de falar 
sobre si próprio (p. 70). 

 

Composto exclusivamente por pessoas com deficiência, tal movimento se 

configurou como um marco histórico e redimensionou as discussões sobre o 

tema mundo afora (PICCOLO, 2015). No início dos anos 1980, a ONU 

reconheceu como responsabilidade dos governos, assegurar direitos iguais às 

pessoas com deficiência (SANTOS, 2008). Graças à pressão social, foram 

criados dispositivos legais em áreas como educação, trabalho, assistência social 

e acessibilidade física, de forma a garantir a inclusão social dos deficientes 

brasileiros (SANTOS, 2008).  
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Não por acaso, a deficiência é situada em um campo de diferentes 

barreiras que não permitem a efetivação do princípio de equidade, conferindo 

aos indivíduos nessa condição, o status de vulnerabilidade, que em tese é: 

 

A concepção de vulnerabilidade denota a multideterminação de sua 
gênese não estritamente condicionada à ausência ou precariedade no 
acesso à renda, mas atrelada também às fragilidades de vínculos 
afetivo-relacionais e desigualdade de acesso a bens e serviços 
públicos (CARMO, GUIZARDO, 2018, p.2). 
 
 

Os autores elucidaram um conceito de vulnerabilidade conjugado à 

Política Nacional de Assistência Social (PNAS) promulgada em 2004, que expõe 

exatamente a materialidade do conteúdo da Assistência Social, como um pilar 

do Sistema de Proteção Social Brasileiro no âmbito da Seguridade Social (PNAS, 

2004). Isto é, a condição de vulnerabilidade foi acolhida como política pública de 

Estado, definida em Lei com diretrizes globais de atuação para estados e 

sociedade civil. 

Dentro do escopo da assistência social, o termo vulnerabilidade se traduz 

pela eficiência com que engloba situações entre a iminência de um risco e a 

desvinculação ou desfiliação social de fato (CARMO; GUIZARDI, 2018). O 

princípio da vulnerabilidade não é instrumentalizado puramente em função da 

condição financeira do indivíduo, e, no escopo da deficiência, a classe social não 

coíbe a perspectiva da funcionalidade, que se torna ainda mais gravosa, quando 

se constata atos discriminatórios e rejeição não só pela sociedade, como 

também, pelos próprios familiares. Diferentemente das discussões sobre 

desigualdade econômica, gênero e raça, nas quais há compreensão política de 

que fatores biológicos e/ou congênitos não determinam a desvantagem social, 

no âmbito da deficiência este argumento não se aplica (DINIZ, 2007).    

 A vulnerabilidade se expressa na deficiência, em decorrência de que nem 

todos os ajustes de mobilidade e tecnológicos possíveis, são capazes de 

assegurar a plena liberdade de ir, de vir e de agir, pois, as necessidades variam 

de acordo com a multiplicidade e a gravidade de suas lesões motoras e/ou 

cognitivas (DINIZ, 2007).  
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Assim, propriamente, a vulnerabilidade requer pressupostos 

individualizantes de suscetibilidade e desigualdade, tal qual expõe CARMO e 

GUIZARDI (2018): 

 

O ser humano vulnerável, por outro lado, é aquele que, conforme 
conceito compartilhado pelas áreas da saúde e assistência social, não 
necessariamente sofrerá danos, mas está a eles mais suscetível uma 
vez que possui desvantagens para a mobilidade social não alcançando 
patamares mais elevados de qualidade de vida em sociedade em 
função de sua cidadania fragilizada ( p.6). 
 

 

A expressão da deficiência como um problema de ordem social, não 

negligencia a representatividade e as limitações do corpo “lesionado”, ao 

contrário, repercutiria positivamente na implementação de políticas de saúde e 

direitos humanos, com prioridade às medidas de reparação de desigualdade, e 

não às medidas sanitárias de reabilitação (DINIZ, 2007, grifo nosso). 

O sujeito vulnerável pode dispor ou ser apoiado para desenvolver as 

capacidades necessárias rumo a mudança de sua condição, dado que, o estado 

de vulnerabilidade associa situações e contextos individuais e, sobretudo, 

coletivos (CARMO; GUIZARDI, 2018). Quando há precário acesso à renda, 

indivíduos vulneráveis são privados ou encontram obstáculos para acessar os 

meios de superação das vulnerabilidades vivenciadas, sejam esses meios de 

cunho material ou capacidades impalpáveis, a exemplo da autonomia, liberdade 

e autocuidado (CARMO, GUIZARDI, 2018).  

O panorama aqui estabelecido, possibilita incorporar a vulnerabilidade à 

condição de ser deficiente, e a iminente necessidade de efetivar preceitos que 

tutelem os direitos dessas pessoas, ante a sua condição de grupo vulnerável, 

ora vitimado pelo preconceito e exclusão social. Esta ideia também é embasada 

pela ideia de inclusão social, que é descrita como um processo que contribui 

para a construção de uma nova sociedade, através da transformação nos 

ambientes físicos e na mentalidade das pessoas (SASSAKI, 2010). 

Na mesma direção, surge a perspectiva do direito à igualdade, que deve 

reconhecer, igualmente, os aspectos materiais de seu exercício, isto é, sem 

preterir os critérios de equidade e proporcionalidade que conduzem a 

aplicabilidade dos direitos fundamentais. Nessa perspectiva, a adoção de 

políticas de igualdade e de equidade é caminho para prevalecer o espírito dos 
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valores humanitários, também, para melhorar a vida em sociedade (AZEVEDO, 

2013).  

Equidade e igualdade são substantivos que compõem projetos de 

sociedades humanistas; ao mesmo tempo, seus elementos opostos (a 

iniquidade e a desigualdade substantivas) são ajustados por intermédio de 

políticas de correção (distribuição), contenção e supressão para que a justiça 

social possa ser materializada (AZEVEDO, 2013).  

A equidade aplicada ao direito, especificamente no plano da deficiência, 

começa a obter força, a partir da Constituição Federal (CF) de 1988. Foi nesse 

período que a proteção constitucional aos vulneráveis foi consolidada, 

designadamente, em seu art. 3º, que estabelece objetivos fundamentais que 

revelam a compreensão de justiça social presente no ordenamento jurídico 

brasileiro, (BRASIL, 1988): 

      I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;  

      II - garantir o desenvolvimento nacional;  

      III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais;  

      IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

Tais aspectos da lei, são expressos claramente quanto à proteção de 

certos grupos de indivíduos, cuja realidade histórica de marginalização social ou 

pobreza, resultam em condições de vulnerabilidade social.  Partindo dessa 

premissa, foram estruturados sistemas específicos de proteção a esses direitos, 

com destaque ao Art. 7º, parágrafo XXXI, “proibição de qualquer discriminação 

no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de 

deficiência” (CF, 1988). O Texto Constitucional demonstra a preocupação com a 

inclusão sem discriminação, contudo, foi no ano seguinte, com a Lei 7.853/1989 

- Política Nacional de Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 

regulamentada pelo Decreto 3.298/1999, que às pessoas com deficiência 

tiveram apoio em sua integração social, à promoção do pleno exercício dos 

direitos básicos, incluindo os direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, 

à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade. 

No início da década de 1990, as ações para a promoção dos direitos das 

pessoas com deficiência evoluíram para a concepção de inclusão social, por 
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meio do trabalho. Em decorrência disso, atos em prol da inclusão profissional 

foram estabelecidos, a princípio, pela Lei 8.112/1990, que estabelece as 

reservas de vagas para pessoas com deficiência no setor público, e a Lei Federal 

8.213/91, conhecida como lei de cotas, que estabelece em seu Art. 93º, uma 

cota de pessoas com deficiência ou reabilitadas que empresas privadas deverão 

manter em seu quadro de funcionários, podendo variar entre 2% a 5%, conforme 

o número total de empregados:  

 

Quadro 1: número de empregados versus porcentagem da cota 
NÚMERO DE EMPREGADOS PORCENTAGEM DA 

COTA 

De 100 a 200 empregados 2% 

De 201 a 500 empregados 3% 

De 501 a 1000 empregados 4% 

Mais de 1000 empregados 5% 

FONTE: Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 

 

Em caso de não cumprimento, as empresas estarão sujeitas a receber 

multas sucessivas até que a legislação seja cumprida de forma integral.  

Em 2000, foi sancionada a Lei 10.098, a fim de estabelecer normas e 

critérios para a implementação da acessibilidade, mediante a supressão de 

barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na 

construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação. 

Assim como a Lei 10.048/2000, que versa sobre o atendimento prioritário às 

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, regulamentada pelo Decreto 

5.296/2004, conhecido como Decreto da Acessibilidade, que se destaca pela 

abrangência de suas normas, que tratam da implementação da acessibilidade. 

Por conseguinte, outra iniciativa que merece destaque é a publicação “A Inclusão 

das Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho”, do Ministério do 

Trabalho e Emprego (2007) ressalta que: 

 

O processo de exclusão, historicamente imposto às pessoas com 
deficiência, deve ser superado por intermédio da implementação de 
políticas afirmativas e pela conscientização da sociedade acerca das 
potencialidades desses indivíduos (p.9). 
 
 

 Outro avanço positivo no país foi a promulgação da Lei 12.527/2011, 

denominada Lei de Acesso à Informação, que faz referência expressa ao Art. 17º 
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da Lei 10.098/2000 e ao Art. 9º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência, que estabeleceu que os sítios (websites) oficiais de todos os 

órgãos e entidades de origem governamental, deverão proporcionar a 

acessibilidade do conteúdo exposto, às pessoas com deficiência, nos termos de 

seu Art. 8º, parágrafo 3º, inciso VIII. De forma igual, estabelece o Art. 8º do 

Decreto 7.724/2012, que regulamentou a referida lei. 

Com vistas à superar esse processo, a Convenção Internacional Sobre 

os Direitos da Pessoa com Deficiência de março de 2007, ganhou destaque 

como um importante instrumento de luta contra a discriminação, sendo ratificado 

pelo Brasil com status de Emenda Constitucional - Decreto nº 6.949, de 25 de 

agosto de 2009, que descreve as pessoas com deficiência como: 

 

Aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas 
barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade 
em igualdades de condições com as demais pessoas [fonte eletrônica]. 
 

Em consonância com a Convenção da ONU, em julho de 2015, a 

Presidência da República sancionou a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), apresentando um conceito de 

Deficiência igual ao pactuado anteriormente pela ONU, evidenciando que o país 

está em plena harmonia com as diretrizes mundiais de inclusão de pessoas com 

deficiência.  

Tal conceito não se limita apenas à interpretação patológica em relação 

a deficiência, que trata a anormalidade na estrutura ou função psicológica, 

fisiológica ou anatômica de um indivíduo. Ele também envolve os aspectos 

sociais intrínsecos ao ser humano, como aponta Fonseca (2008): 

 

... o próprio conceito de Pessoa com Deficiência incorporado pela 
Convenção [...] carrega forte relevância jurídica porque incorpora na 
tipificação das deficiências, além dos aspectos físicos, sensoriais, 
intelectuais e mentais, a conjuntura social e cultural em que o cidadão 
com deficiência está inserido, vendo nestas o principal fator de 
cerceamento dos direitos humanos que lhe são inerentes (p. 263). 

 

Diante do exposto, observa-se que a apatia à causa da deficiência é 

vinculada a uma construção social emoldurada, principalmente, por pessoas 

sem deficiência. As diferenças ainda são enfatizadas como uma ausência, falha 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.949-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.949-2009?OpenDocument


 
 

45 
 

ou impossibilidade, tornando-se a identidade social principal do indivíduo, um 

rótulo que afeta a construção de relacionamentos interpessoais e o 

pertencimento aos diversificados grupos sociais. E justamente por estes motivos, 

a deficiência deve ser examinada em acordo com os preceitos da 

vulnerabilidade, igualdade e equidade.  

 

2.5.1 A perspectiva da deficiência no modelo médico e social 
 

Adjetivos como “aleijado”, “manco”, “retardado” e “débil mental”, são 

comumente utilizados na linguagem coloquial de nossa sociedade, quando um 

indivíduo se refere a outrem de forma depreciativa, corroborando com um 

modelo de pensamento que correlaciona deficiência como algo negativo e ruim. 

Um modelo mental enraizado que se originou nas sociedades primitivas e não 

raro, perpetua-se na contemporaneidade, conforme ilustra Erving Goffman 

(1988): 

 

Utilizamos termos específicos de estigma como aleijado, bastardo, 
retardado, em nosso discurso diário como fonte de metáfora e 
representação, de maneira característica, sem pensar no seu 
significado original. Tendemos a inferir uma série de imperfeições a 
partir da imperfeição original e, ao mesmo tempo, a imputar ao 
interessado alguns atributos desejáveis, mas não desejados [...] (p.15). 

 

Na concepção Goffman (1988), isso pode ser explicado porque a 

sociedade e seus ambientes determinam padrões e valores sobre a condição de 

normal e anormal (estigmatizado), e, consequentemente, quais pessoas teriam 

uma maior possibilidade de serem consideradas membros normais da sociedade 

e quais seriam combatidas e evitadas (GOFFMAN, 1988). E é no tecido social 

que se difundem os sensos comuns que estigmatizam os diferentes, e em função 

disso, ao versar sobre um processo de inclusão, é salutar debruçar-se sobre as 

perspectivas que caracterizam a deficiência em si, conforme expõe Santos 

(2008):  

Há duas maneiras diferentes de compreender a deficiência. A primeira 
afirma que a deficiência é uma manifestação da diversidade humana 
que demanda adequação social para ampliar a sensibilidade dos 
ambientes às diversidades corporais. A segunda perspectiva sustenta 
que a deficiência é uma restrição corporal que necessita de avanços 
na área da Medicina, da reabilitação e da Genética para oferecer 
tratamento adequado para a melhoria do bem-estar das pessoas [...] a 
melhoria das condições de vida da pessoa com deficiência seria 
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possível com as adequações nos ambientes sociais, tornando-os 
inclusivos (p.503). 

 

O corpo é a referência principal no debate sobre deficiência, 

essencialmente, porque pessoas produtivas podem, após anos de trabalho 

mecânico, por exemplo, experimentar a deficiência (DINIZ, 2007). Isto é, a 

deficiência não é somente resultado do acaso da natureza, e não deve ser 

tratada como uma questão individual, oriunda de tragédia pessoal e limitação 

corporal (DINIZ, 2007). O novo campo dos estudos sobre deficiência, vai além 

da conotação biomédica, nele, emerge o chamado modelo social, em resposta 

à visão da deficiência como azar e opressão social pelo corpo (DINIZ, 2007; 

BARNES et al., 2002). A transição entre a perspectiva individual e médica para 

a perspectiva estrutural e social, foi apresentada como a mudança do “modelo 

médico” para o “modelo social”, onde as pessoas são vistas como deficientes 

pela sociedade e não devido a seus corpos (SEDPcD, 2012). 

Para Santos (2008), a compreensão da deficiência também parte da 

análise da discussão do modelo social da deficiência, pela diferenciação entre 

lesão e deficiência, remetendo ao contexto social, que contribui com a 

organização da sociedade para promover justiça às pessoas nessa condição. 

Nesta conjuntura, não se nega a importância da prática médica relativa ao 

desenvolvimento das potencialidades emancipatórias das pessoas com 

deficiência, mas sim, agrega-se outras variáveis de transformação cultural, 

econômica, política, organizacional e da própria sociedade, cujo dever está em 

ampliar as habilidades de todos os seres humanos (PICCOLO, 2015). A ótica 

social da deficiência se expressa pela interação com o mundo, contudo, não se 

limite à tal ponto de vista, de forma que: 

 

Não se nega a existência do corpo como o contorno da habitabilidade 
humana, apenas não se considera mais suficiente explicar a exclusão 
social do deficiente com base em seu corpo. Nesse novo modelo de 
compreensão da deficiência, a opressão não é causada pelos 
contornos do corpo, mas por valores, atitudes e práticas que 
discriminam a deficiência (SANTOS; DINIZ, 2009, p.17). 
 

É nessa circunstância que o modelo social se escora, ao deslocar o 

problema da deficiência do indivíduo para toda a sociedade (PICCOLO, 2015). 

De acordo com Sassaki (2010), os praticantes da inclusão se baseiam no modelo 

social da deficiência. Para o autor, a sociedade deve ser modificada, a partir da 
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compreensão de que ela é que precisa ser capaz de atender às necessidades 

dos cidadãos. Seria a sociedade, cujo modelo de normalidade direciona 

produtos, serviços e ações, quem acaba criando problemas, causando às 

pessoas com deficiência a sensação de incapacidade no desempenho de papéis 

sociais (SASSAKI, 2010).  

Um outro ponto de vista, considera os dois modelos concomitantes, que 

não necessariamente são excludentes entre si. Essa vertente discorre que há 

deficiências que interferem no processo de ensino-aprendizagem, tanto no 

sentido de favorecer a pessoa quanto no de dificultar a realização de qualquer 

atividade escolar em vista do severo comprometimento mental e comportamental 

(OMOTE, 2006). O processo de ensino-aprendizagem escolar, pode ser 

transposto à realidade organizacional, uma vez que qualquer atividade laboral 

exige previamente um domínio sobre ela, adquirido por meio do repasse de 

informações ou treinamentos corporativos, para posteriormente ser colocada em 

prática. Da mesma forma que, há configurações corporais da deficiência para as 

quais, ajustes no sistema de transportes ou no trabalho facilitariam a inclusão 

social (PIRES, 2009; SANTOS; DINIZ; PEREIRA, 2009). Há casos de pessoas 

com deficiência, em particular manifestações da deficiência intelectual, para 

quem ações afirmativas podem não ser suficientes para a promoção da 

dignidade e da igualdade (KITTAY, 1999; SANTOS; DINIZ; PEREIRA, 2009). 

Para Kittay (1999) é preciso existir uma concepção de justiça que leve a sério a 

dependência, pois cada indivíduo da sociedade possui momentos ou fases de 

dependência em suas vidas, todavia, alguns nunca conseguirão alcançar a 

condição de independência e participar ativamente da sociedade. A autora 

estabelece discussões sobre dependência e independência para indivíduos com 

limitações específicas, que impõem uma necessidade de cuidado particular. E 

aponta que reduzir estas especificidades a interdependência pode criar uma 

invisibilidade social destas formas de experiência (KITTAY, 1999). Noussbaum 

(2006) admite que mesmo diante da dependência, existe uma dignidade humana 

que deve ser respeitada. Nessa concepção, toda vida deve ser tratada como 

autônoma, visto que, a liberdade e a possibilidade de decidir sobre os próprios 

objetivos é algo significativo para as pessoas, até mesmo, para àquelas em 

condição de dependência extrema. 
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Em vista disso, a abordagem da deficiência é ampla e multifacetada. Pois, 

vale considerar que não se deve encará-la como algo puramente médico e nem 

como algo puramente social. Os modelos se entrelaçam e postulam uma análise 

mais profunda sobre a experiência de ser deficiente, e a partir destas múltiplas 

faces é possível trilhar caminhos que assistam e atendam as numerosas 

especificidades. Frequentemente, as pessoas com deficiência podem apresentar 

problemas decorrentes de sua condição (THOMAS, 1999), e diante disso, a 

própria análise da condição de deficiência foi evoluindo ao longo do tempo 

(SEDPcD, 2012).  

 

2.5.2 A perspectiva da deficiência no mercado de trabalho brasileiro 

 

O mercado de trabalho brasileiro passou por inúmeras transformações ao 

longo do tempo, especialmente em termos de inclusão de pessoas com 

deficiência. De acordo com Sassaki (2010), esta evolução do mercado foi 

dividida entre fases de exclusão, segregação e integração.  A exclusão foi o 

período em que pessoas com deficiência não tinham acesso ao mercado de 

trabalho. A fase de segregação, demonstra empresas ofertando trabalhos para 

pessoas com deficiência no interior de instituições filantrópicas, por meio das 

oficinas protegidas de trabalho. Esta oferta de trabalho informal e não de 

empregos1, tinha como premissa ações paternalistas e de caridade. Na fase de 

integração, as pessoas com deficiência são contratadas, desde que tenham 

qualificação profissional e consigam utilizar os espaços físicos e equipamentos 

sem nenhuma modificação (SASSAKI, 2010).  

Na atualidade, estamos vivenciando a fase da inclusão, onde várias 

empresas proporcionam condições necessárias e suficientes para o 

desempenho profissional de seus trabalhadores com deficiência (SASSAKI, 

2010). A mudança da integração para a inclusão, começou com a promulgação 

da lei de cotas, representando um grande passo para a inclusão profissional de 

pessoas com deficiência em território brasileiro. 

                                                           
1 A relação de emprego ocorre com base no art. 3º da CLT. Existe um vínculo de emprego quando há a prestação de 
serviços, junto a dependência de um empregador e mediante pagamento de salário. O empregado é o hipossuficiente 
se comparado ao empregador, exercendo condições em desigualdade (CLT, 1943). O trabalho informal é relacionado 
a participação no mercado de trabalho de forma não-regulada e desprotegida de leis trabalhistas (SASAKI, 2009). 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10634289/artigo-3-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolida%C3%A7%C3%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
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 A Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) de 2016, mostra que o 

número de contratações de deficientes e reabilitados era de 418.521, 

apresentando 3,79% a mais que em 2015, onde havia 403.255 pessoas com 

deficiência atuando no mercado de trabalho formal. Do montante total de 

contratados (RAIS, 2016), cabe ressaltar que os deficientes físicos ocupam a 

ampla maioria de empregados formais, seguidos por deficientes auditivos, 

visuais, intelectuais, reabilitados e pessoas com múltiplas deficiências (Quadro 

2). 

Quadro 2: Perfil dos contratados por tipo de deficiência 
DEFICIÊNCIA % 

Física 48,88 

Auditiva 19,21 

Visual 12,77 

Intelectual (mental) 8,16 

Reabilitados 9,24 

Múltiplas 1,74 

Fonte: RAIS,2016 

A deficiência física predomina em número de contratações, frente às 

outras deficiências, ao considerar a ampla gama de variações que possui. Em 

seguida surge a deficiência auditiva, visual e reabilitados, e nas últimas posições, 

a deficiência intelectual e a múltipla, que é a associação de uma ou mais 

deficiências simultaneamente. 

 Na mesma concepção, a pesquisa sobre pessoas com deficiência 

Expectativas e Percepções Sobre o Mercado de Trabalho 2017/2018, realizada 

em parceria pela I.Social, Catho,  ABRH Brasil e a ABRH-SP,  traz um panorama 

sobre a inclusão de profissionais com deficiência no Brasil, com foco em 

empregados, desempregados, autônomos e que atuam informalmente, trazendo 

resultados relevantes, a exemplo do cenário de qualificação e escolaridade  

(Quadro 3) dos profissionais: 

 

Quadro 3: Escolaridade dos entrevistados 
ESCOLARIDADE Porcentagem 

 

Mestrado 1% 

Pós-graduação completa 8% 

Pós-graduação incompleta 4% 

Superior completo 21% 

Superior incompleto 23% 

Ensino médio completo 32% 

Ensino médio incompleto 6% 

Ensino fundamental completo 3% 
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Ensino fundamental incompleto 2% 

               Fonte: I. SOCIAL, Catho, ABRH Brasil e a ABRH-SP,2018. 
 

Pelos dados apresentados, observa-se que entre a maioria das pessoas 

com deficiência entrevistadas, isto é 32%, possuem como escolaridade o ensino 

médio incompleto. O ensino superior incompleto abarca 23% dos entrevistados 

e o superior completo 21%. Isso representa que assim como os demais 

empregados do mercado, os trabalhadores com deficiência estão em busca de 

qualificação e crescimento profissional, o que contrasta com o discurso 

corporativo de que esse público é carente em capacitação.  

Todavia, é necessário frisar que, essa pesquisa possui limitações, uma 

vez que a maioria dos respondentes, 53%, situam-se no estado de São Paulo, e 

somente 14% residem no Nordeste, região com a maioria da população com 

deficiência 26,63% (CENSO, 2010). Outras informações relevantes dessa 

pesquisa são em relação às inúmeras barreiras a serem ultrapassadas no 

processo de contratação e gestão de profissionais com deficiência, sendo as três 

principais indicadas: poucas oportunidades, 52%, foco exclusivo no cumprimento 

da cota, 41%, e oportunidades ruins, 41%. O relatório da pesquisa conclui que 

ano após ano, a oferta de vagas para deficientes ainda se limita às oportunidades 

de trabalho pouco atrativas, normalmente na base da pirâmide organizacional, 

independente da qualificação profissional do candidato (I.SOCIAL; CATHO;  

ABRH BRASIL; ABRH-SP, 2017/2018).  

Além de tudo o que foi exposto anteriormente, outras barreiras estão 

associadas à efetividade da inclusão no mercado de trabalho. São desafios que 

vão além do alcance das empresas e inferem indiretamente nos processos 

inclusivos organizacionais. No campo da educação persiste a questão da baixa 

escolaridade, o planejamento urbano e transporte público sem acessibilidade, a 

saúde, seguridade social, dentre outros aspectos (SIMONELLI; JACKSON 

FILHO, 2017).  Portanto, existe um paradoxo representado pela precariedade 

dos serviços públicos, especialmente o educacional. Estes objetos de atribuição 

do Estado Brasileiro, ao serem falhos contribuem para a perpetuação da 

exclusão social e dificultam, em certa medida a inclusão profissional das pessoas 

com deficiência (SIMONELLI; JACKSON FILHO, 2017).  

Desta maneira, tanto o Estado quanto as empresas devem atuar para 

aumentar a parcela de população com deficiência dentro do mercado de 
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trabalho. São muitos os desafios que emergem da inclusão. O desenho de ações 

que visam contratar e reter pessoas com deficiência nas empresas, começa pela 

compreensão do cenário ao qual a deficiência se projeta e como as próprias 

pessoas com deficiência interpretam o mundo do trabalho. Tanto a RAIS (2016) 

quanto a pesquisa Pessoas com deficiência – Expectativas e Percepções Sobre 

o Mercado de Trabalho 2017/2018, realizada em parceria pela I.Social, Catho,  

ABRH Brasil e a ABRH-SP, somadas ao estudo de Simonelli e Jackson Filho 

(2017), contribuem para elucidar relativamente pontos de atenção e 

necessidades profissionais dessa parcela da população.  

 

2.5.3 A perspectiva da deficiência no contexto da gestão da diversidade 

 

A inclusão dentro do escopo da gestão da diversidade não se resume a 

desenhar sistemas de promoção, gerenciamento e desenvolvimento da força de 

trabalho eficientes, é ir além, é pensar que essa rede de pessoas deve responder 

para todos os empregados de forma igual (SAJI, 2005). Para poder criar 

ambientes organizacionais que sejam receptivos a todos, é preciso 

primeiramente, conhecer o perfil de quem será integrado àquele ambiente, e, 

especialmente em um processo de inclusão de deficientes, começar com o 

exame do próprio conceito de deficiência:  

 

Na realidade, qualquer que seja a concepção adotada, estamos lidando com 
pessoas que apresentam limitações em algumas capacidades e 
desempenhos, limitações estas consideradas desvantajosas pela 
coletividade à qual pertencem. Qualquer pessoa possui limitações em 
diferentes capacidades e desempenhos, porém pode ser tratada como 
normal (ter adquirido o status de normal e desempenhar os papéis sociais 
considerado próprios da normalidade). Estas limitações apresentadas tanto 
por deficientes, quanto por normais, resultam da interação entre o indivíduo, 
com todas as suas potencialidades, e o seu meio, com todas as espécies de 
exigências. Por que, então, apenas determinadas limitações são tratadas 
como desvantagens? (OMOTE, 1995, p. 57). 

 

Essa perspectiva aplicada ao contexto da gestão da diversidade é vista 

como reativa à pessoa com deficiência, quando, na realidade, este meio pode 

construir até a própria manifestação da deficiência, impedimento ou superação 

do indivíduo (OMOTE, 1995). A abordagem da gestão da diversidade com base 

na valorização das diferenças, a exemplo da que ocorre com profissionais 

deficientes, tem por pressuposto básico a crença de que nem todos têm a 
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mesma igualdade de oportunidade nas organizações, e que, portanto, tais 

oportunidades devem ser criadas (PEREIRA; HANASHIRO, 2007).  

O suporte a um trabalhador com deficiência deve focar em perspectiva 

social, econômica, física e instrumental. Cuja função, é favorecer a inclusão 

social, em uma dinâmica de reciprocidade, onde cabe à pessoa nessa condição 

manifestar-se com relação a seus desejos e necessidades e às organizações, a 

implementação dos ajustes e providências necessárias que a ela possibilitem o 

acesso e a convivência positiva durante exercício de seu ofício (ARANHA, 2001). 

Além disso, existem fatores internos que facilitam a inclusão de pessoas com 

deficiência em uma empresa: adequação dos locais de trabalho, ferramentas, 

procedimentos de trabalho, revisão das políticas de contratação, treinamentos e 

projetos de treinamento e desenvolvimento (SASSAKI, 2010). 

Se a finalidade é incluir, é preciso acolher e desenvolver as 

potencialidades desses indivíduos, a relação entre o deficiente e o meio, que 

nele reconhece a deficiência, deve ser encarada e tratada como parte de um 

fenômeno social maior, isto é, da construção social da deficiência e da função 

social que ela desempenhou num dado momento histórico da coletividade 

(OMOTE, 1995). E, é justamente na medida em que o deficiente é visto e tratado 

como um “desviante”, vulgo, membro de uma categoria socialmente 

inferiorizada, e não apenas como uma pessoa com uma determinada patologia, 

que a questão da integração se coloca de um modo particularmente singular 

(OMOTE, 1995). Ou seja, a inclusão por meio de uma diferenciação 

estigmatizada é complexa, mas não menos produtiva, quando as pessoas 

envolvidas percebem ou até mesmo se sensibilizam que há mais similaridades 

entre elas do que diferenças. Do contrário, a gestão da diversidade mantém 

categorias enviesadas entre grupos de indivíduos que alimentam preconceitos, 

discriminações, conflitos e os choques culturais (PEREIRA; HANASHIRO, 2007). 

Assim, ao levar em conta a finalidade e o espírito deste estudo, no sentido 

de seguir um caminho em busca do aprofundamento na discussão dos assuntos 

relacionados à inclusão de pessoas com deficiência em uma empresa do setor 

de varejo, e da reflexão sobre aspectos da governança corporativa e gestão da 

diversidade, o desafio que se propôs aqui, não foi de incluir o profissional 

deficiente, mas propor recomendações para a criação de um processo 
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organizacional assertivo em que o deficiente sinta-se plenamente incluído e, ao 

mesmo tempo, a empresa cumpra com seus preceitos éticos e legais. 

 

3 METODOLOGIA 

 

A proposta metodológica constitui-se como um estudo de caso único, em 

uma empresa do setor de varejo automotivo do sul do Brasil e visa responder ao 

objetivo geral de investigar um processo de inclusão profissional de pessoas com 

deficiência em uma empresa do setor de varejo, com vista a identificar 

oportunidades de melhorias para enquadrá-lo dentro das exigências legais e de 

responsabilidade social. 

Para alcançar tal objetivo, primeiramente cabe apresentar um recorte da 

pesquisa em que o estudo foi materializado, cujo intuito é a compreensão do 

universo que rege o fenômeno pesquisado.  

 

3.1 Recorte de Pesquisa 

 

Este recorte é de suma importância para esta pesquisa. É a manifestação 

detalhada de um projeto que deu início à jornada da pesquisadora no universo 

da inclusão. Um estudo que expressa como foi criado o projeto de inclusão que 

está sendo avaliado nesta pesquisa.  

A empresa objeto deste estudo é reconhecida como sendo a maior 

revendedora de veículos novos e seminovos do Sul do Brasil. Possui 62 

concessionárias de 14 grandes marcas de automóveis, com mais de 800 mil 

veículos vendidos nos seus 25 anos de atuação neste segmento. Em 2007 a 

empresa criou o Instituto que leva o seu nome, e que por motivos de 

confidencialidade, aqui será denominado de Instituto. A entidade é enquadrada 

como Organização da Sociedade Civil (OSC) e reúne inúmeras iniciativas 

comprometidas com a responsabilidade social e ambiental, dentre elas, um 

projeto de inclusão de pessoas com deficiência para o mercado de trabalho. 

Os projetos sociais do Instituto possuem foco na Educação Profissional. 

São quatro frentes de atuação com propostas diversificadas que assistem 

pessoas em situação de rua, jovens em cumprimento de medida socioeducativa, 

pessoas com deficiência e jovens em condição de vulnerabilidade social. Os 
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projetos ambientais têm o objetivo de tornar as unidades de negócio da empresa 

cada vez mais sustentáveis, por meio da educação ambiental, ações de 

engajamento e eficiência ambiental em todos os seus processos produtivos. 

Quando o assunto é inclusão, o Instituto presta suporte para a empresa, 

por meio de um projeto próprio que visa capacitar estas pessoas, acompanhar 

seu desenvolvimento e fazer o encaminhamento para uma função dentro da 

própria organização.  

Denominado de “Ação e Inclusão”, o projeto existe há 5 anos, e 

capacitou entre 2014 e 2018, 161 pessoas com todos os tipos de deficiência 

(física, visual, intelectual, auditiva e múltipla). Atualmente, conta com o total 68 

pessoas contratadas, sendo 52 em função e 16 assistidas pelo projeto de 

inclusão. O mote principal da iniciativa é dar oportunidade de capacitar-se para 

o trabalho para pessoas com todos os tipos de deficiência, que estejam em 

situação de vulnerabilidade social. Considera-se o sujeito vulnerável, o que mais 

requer o fortalecimento das ações inclusivas, e prioridade na linha das atuais 

diretrizes dos organismos internacionais e de assistência social. Assim, os 

participantes do projeto devem, além da deficiência, possuir baixa renda, pouca 

escolaridade, falta de experiência, condição de vida instável - por vezes precária-

, mobilidade reduzida e poucos recursos financeiros para qualificação. Todos 

estes critérios são verificados durante o processo seletivo, mediante a aplicação 

de um questionário de avaliação de perfil-socioeconômico. A escolha desse 

público-alvo em especial, se dá por considerar que a lei de cotas atinge, 

primeiramente, aos profissionais com deficiência qualificados ou com 

experiência, excluindo do processo, os menos qualificados e mais vulneráveis. 

Essa perspectiva fundamenta a necessidade de apoiar e criar mecanismos que 

deem condições de equidade aos deficientes, cuja situação de vulnerabilidade, 

reprime eventualmente o alcance aos benefícios da lei de cotas. 

O objetivo do projeto é proporcionar aos participantes o acolhimento, o 

cuidado e as condições necessárias para que o aprendizado seja pleno e 

favorável ao seu desenvolvimento profissional e emancipatório. A busca pelo 

objetivo é ancorada por quatro pilares de desenvolvimento: 

 

1. Desenvolvimento das habilidades técnicas do aluno; 

2. Desenvolvimento das habilidades socioemocionais do aluno; 
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3. Desenvolvimento vocacional do aluno; 

4. Desenvolvimento da oportunidade de inclusão: espaço, equipes e 

gestores. 

A capacitação promovida pelo Instituto é um projeto a parte da inclusão 

feita pelo setor de recursos humanos da organização. O papel do Instituto é o de 

capacitar e desenvolver profissionalmente as pessoas com deficiência antes de 

sua inclusão em uma função. Cabe ao setor de recursos humanos da empresa 

auxiliar na busca por uma vaga dentro da empresa e de acordo com o perfil 

profissional do aluno, contatar os gestores, fazer os processos de mudança de 

função e adotar os mesmos procedimentos de avaliação e gestão de pessoas 

dos demais funcionários. O Instituto desenvolve e o setor de recursos humanos 

inclui na função efetiva.  

 

3.2 Percurso Metodológico 

 

A abordagem nesta pesquisa é qualitativa com viés exploratório e 

descritivo. O cunho interpretativista está presente na análise dos dados tal como 

sugerem Denzin e Lincoln (2006). Na dimensão exploratória, a investigação 

adveio da análise de dados secundários correlacionando-as com as teorias que 

fundamentaram o estudo: governança corporativa, responsabilidade social, 

gestão da diversidade e inclusão de pessoas com deficiência no mundo do 

trabalho. A dimensão descritiva visa expor uma realidade específica da inclusão 

de pessoas com deficiência na organização objeto de estudo. 

A estratégia metodológica se constitui como um estudo de caso (DENZIN; 

LINCOLN, 2006), no qual o pesquisador explora um sistema delimitado 

contemporâneo da vida real (CRESWELL, 2014). O estudo transcorreu em uma 

empresa do setor de varejo automotivo de Curitiba como um estudo de caso 

único, ou intralocal, como definido por Creswell (2014).   

O estudo iniciou pela identificação das categorias de análise (Quadro 1), 

que nortearam a revisão da teoria acerca dos temas Governança Corporativa, 

Responsabilidade Social, Gestão da Diversidade e Deficiência (perspectivas do 

modelo médico e social). Também serviu para orientar as fases metodológicas 

de coleta e análise de dados 1, 2 e 3 de um caso específico: Investigar um 

processo de inclusão profissional de pessoas com deficiência em uma empresa 
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do setor de varejo, com vista a identificar oportunidades de melhorias para 

enquadrá-lo dentro das exigências legais e de responsabilidade social. 

 

Quadro 4: Matriz de Análise 

 

 

PROCEDIMENTOS DE PESQUISA  

 

UNIDADES DE 

ANÁLISE 

TÉCNICA 

DE 

PESQUISA 

COLETA DE 

DADOS 

F
A

S
E

 1
 

C
O

L
E

T
A

 D
E

 D
A

D
O

S
 

Identificar como as práticas de 
governança corporativa, 
responsabilidade social e gestão da 
diversidade, no contexto da deficiência 
são realizadas na empresa estudada. 

 
Governança Corporativa; 
Responsabilidade Social; 
Gestão da diversidade. 
 

 
 
Exploratória 
descritiva; 
Aplicada 
qualitativa. 

Bibliografia; 
Documental; 
Entrevistas. 

F
A

S
E

 2
 

Verificar sistematicamente os processos 
de inclusão da empresa, na perspectiva 
do que é realizado pelo seu Instituto de 
Responsabilidade Social. 

Instituto de 
Responsabilidade Social; 
Deficiência. 

 
Exploratória 
descritiva; 
Aplicada 
qualitativa. 

Entrevistas. 

F
A

S
E

 3
 

Propor recomendações de melhoria 
para o processo de inclusão de pessoas 
com deficiência sob a ótica do 
cumprimento das exigências legais, das 
práticas de responsabilidade social e 
das pessoas com deficiência. 

Responsabilidade Legal; 
Responsabilidade Social; 
Deficiência. 

 
 
 
Avaliativa. 

----------------- 

Fonte: A autora, 2019 

 

Como o estudo aborda a inclusão de pessoas com deficiência em um 

processo organizacional, elaborou-se um plano de trabalho que possibilitasse a 

construção teórica, por meio dos dados obtidos na pesquisa bibliográfica e 

documental, concomitante a pesquisa de campo por meio de entrevistas com 

profissionais da empresa e colaboradores com deficiência. 

Na intenção de atingir o objetivo proposto as etapas metodológicas foram 

desenvolvidas em três fases: fases um e dois relacionadas às etapas de coleta 

de dados e, fase três refere-se à interpretação dos dados e a proposição de 

melhorias para o projeto de inclusão atual do Instituto de Responsabilidade 

Social da empresa. 

 A primeira fase do estudo foi concebida pela perspectiva de quem inclui, 

ou seja, da organização sob o olhar corporativo das práticas de inclusão 

realizadas. A segunda fase foi dada pela perspectiva de quem é incluído, isto é, 

os colaboradores com deficiência que participam do processo de inclusão 

realizado pelo Instituto da empresa. Ambas compuseram um amálgama de 

resultados que fundamentam a construção da análise de dados. Posteriormente, 
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ocorreu a proposição de possíveis caminhos para tornar a prática inclusiva 

dentro dos preceitos legais, de responsabilidade social e dos pontos de vista 

apontados pelos participantes. 

As fases são descritas conforme procedimentos, categorias de análise, 

técnicas de pesquisa e coleta de dados. 

 

3.2.1 Fase 1 da Pesquisa 

 

Conforme explicado acima, a seguir serão abordadas questões referentes 

a coleta de dados na fase 1 da pesquisa, a qual envolve dados secundários e 

primários por meio de entrevistas. 

 

3.2.1.1 Coleta e análise de dados Governança Corporativa e 

Responsabilidade Social 

 

A obtenção das informações foi efetivada por meio de coleta de dados 

secundários. É preciso ressaltar que a escolha por analisar os documentos 

sobrepôs a entrevista neste momento, ao considerar que, nem todos os 

respondentes possuíam afinidade com o tema Governança Corporativa, o que 

poderia comprometer a capacidade de responder tais questões. Tal temática é 

recente na organização e no momento da pesquisa ainda estava em início de 

implementação.  

A coleta de dados secundários se concretizou por intermédio de 

pesquisas em diversos documentos da empresa. Os documentos pesquisados 

foram: 

a) Código de conduta da empresa;  

b) Website da empresa;  

c) Anúncio de vagas para pessoas com deficiência; 

d) Relatório de cumprimento de cota do setor de RH; 

e) Apresentação de powerpoint (oficial) da integração de novos 

colaboradores promovida pelo setor de RH;  

g) Flyer e apresentação publicitária do Instituto de Responsabilidade 

Social da empresa; 



 
 

58 
 

h) Apresentação de powerpoint (oficial) do projeto de inclusão de pessoas 

com deficiência da empresa; 

i) Metodologia do Projeto Ação e Inclusão do Instituto. 

 

A escolha dos documentos se deu por meio da regra de pertinência, que 

de acordo com Bardin (2016) é quando os documentos se enquadram ao 

conteúdo e objetivos previstos. O critério estabelecido para a organização dos 

materiais coletados foi a codificação pelas categorias de análises 

(Responsabilidade Legal, Compliance e Responsabilidade social) e tipo de 

documento. 

Os procedimentos de tratamento das informações documentais foram 

extraídos de técnicas da análise de conteúdo (BARDIN, 2016). Escolheu-se este 

tipo de análise devido à função de inferência nela proposta que é ausente na 

análise documental. 

Em uma abordagem qualitativa é imperativo a produção da inferência, ou 

seja, primeiro ordena-se a busca de significados para posterior interpretação das 

informações e obtenção da síntese. Em decorrência disso, as unidades de 

análise e categorias a serem consideradas foram pré-definidas a partir do 

documento oficial “Orientações em fiscalização sobre inclusão de pessoas com 

deficiência” do Ministério do Trabalho, entregue à empresa em setembro de 2018 

(ANEXO A), a título de orientação em deveres e procedimentos legais, frente à 

inclusão de pessoas com deficiência. Esta codificação inicial proporcionou, 

especialmente, conhecer as diretrizes de maior relevância sobre como aplicar a 

lei de cotas (Lei 8.213/91), no que concerne à inclusão de pessoas com 

deficiência em uma organização. 

Em termos pragmáticos, a forma de aplicação da análise foi organizada 

em três etapas seguindo Bardin (2016), resultando em: pré-análise, exploração 

do material e tratamento dos resultados. Na etapa da pré-análise foi feita uma 

primeira organização do material, cuja intenção foi averiguar os procedimentos 

adequados para torná-lo inteligível de acordo com o objetivo de investigar de que 

forma estão estabelecidas as práticas de governança corporativa e 

responsabilidade social na empresa. Para isso foi recortado e codificado em 

“unidades de contexto” a partir do documento do Ministério do Trabalho” (2018) 

mencionado no parágrafo anterior. É de competência do Ministério do 
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Trabalho realizar a fiscalização das empresas quanto ao cumprimento das cotas 

destinadas às Pessoas com Deficiência. Como consequência, o documento 

possibilitou extrair os principais temas que contextualizaram a inclusão no 

trabalho sob a perspectiva das categorias de análise Responsabilidade Legal, 

Compliance e Responsabilidade social. Como relatado anteriormente, o próprio 

documento apontou o estabelecimento dos temas que viriam a compor o quadro 

de análise para interpretação dos dados.  

A etapa subsequente foi a da exploração do material. Esta consistiu-se na 

preparação e codificação dos documentos, que serão apresentados por meio de 

uma Matriz de Análise de Documentos. Os materiais foram identificados pelo tipo 

de documento examinado, que representam a fonte originária dos elementos 

textuais que foram codificados. 

Após a leitura exaustiva, o conteúdo dos documentos foi destacado e 

recortado em unidades de registro, que se referem aos trechos extraídos dos 

textos dos materiais. Elas se relacionam diretamente com as categorias de 

análise e com as unidades de contexto (documento do Ministério do Trabalho). 

A denominação por “unidades de contexto” se efetivou em função da 

necessidade de compreensão do significado e interpretação das unidades de 

registro, depender da referência à dimensão em que estão aplicadas. Em 

decorrência disso, sua utilização foi oportuna ao estudo, pela possibilidade de 

explicar a maneira como a empresa do setor de varejo se posiciona formalmente 

frente aos quesitos verificados. 

Por fim, foi incluída nesta etapa de análise de conteúdo a regra de 

enumeração (BARDIN, 2016), cujo modo se estabeleceu a partir da presença ou 

ausência das unidades de contexto nos textos dos documentos verificados. A 

enumeração foi um indicador que manifestou um sentido, e, juntamente com o 

conjunto formado entre categorias de análise, unidades de registro e unidades 

de contexto, possibilitou as inferências na interpretação dos dados documentais. 

Considerando que este estudo possui limitações, sua base é sustentada 

pelo documento “Orientações em fiscalização sobre inclusão de pessoas com 

deficiência” do Ministério do Trabalho” (2018), pois este sintetiza os principais 

balizadores da legislação acerca da inclusão de pessoas com deficiência para o 

trabalho. Logo, os principais aspectos dessas leis estão citados neste 

documento e são exigidos pelos auditores fiscais.  
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A análise dos dados coletados e tratados na tabela são apresentados no 

capítulo quatro deste estudo, referente à análise dos dados. 

 

3.2.1.2 Coleta e análise de dados: Gestão da Diversidade 
 

Por intermédio de entrevistas estruturadas que foram realizadas na 

organização, coletou-se dados sobre a gestão da diversidade no universo da 

empresa. A delimitação do conceito de gestão da diversidade na pesquisa, 

refere-se as práticas para incluir pessoas com deficiência na organização. 

O instrumento de  coleta constitui-se de um questionário estruturado 

composto por perguntas abertas, cujo objetivo foi entender o cumprimento ou 

não de alguns quesitos relevantes ao tema gestão da diversidade com foco em 

inclusão de pessoas com deficiência na organização.  

A materialização do questionário procedeu-se pelo desmembramento da 

gestão da diversidade como a unidade de análise principal (Quadro 5). O 

processo de formação das categorias se concretizou de forma a priori, a partir 

do referencial teórico e dos objetivos a serem analisados nesta etapa do estudo. 

O princípio norteador da elaboração deste quadro foi a definição da estrutura e 

das categorias de análise iniciais, para esclarecer os diferentes aspectos da 

gestão da diversidade e extrair sua significação nos processos de categorização 

temática subsequentes. 

Quadro 5: Questionário Aplicado 
UNIDADE DE 

ANÁLISE 

CATEGORIAS 

DE ANÁLISE 
QUESTIONÁRIO 

 
Gestão da 
diversidade 

Processo de 
gestão da 
Diversidade 

1. A empresa possui práticas de gestão da diversidade para 
a inclusão de PcD? 
2. De que forma as práticas de gestão da diversidade para a 
inclusão de PcD são realizadas? 

Desempenho das 
PcD 

3. Como é o desempenho das PcD na função? 
4. Como a empresa avalia o desempenho das PcD?  
5.Quando ocorrem conflitos entre a PcD e os membros da 
equipe, de que forma a empresa lida com isso? 

Benefícios da 
inclusão 

6. Quais são os benefícios percebidos pela inclusão de PcD 
na empresa? 
7. Houveram mudanças após a inclusão? Quais? 
8. Na sua visão, a inclusão de PcD é mais positiva, negativa 
ou não foram percebidos benefícios? 

Treinamento de 
gestores 

9. Como é realizado o treinamento dos gestores para 
receber uma PcD em sua equipe? 
10. Na sua visão, a empresa fornece as informações 
necessárias para os gestores para a inclusão de uma PcD? 
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Percepção sobre a 
Gestão da 
Diversidade 

11. Na sua percepção, quais são os principais pontos que a 
empresa deveria adotar para melhorar seu processo de 
inclusão de PcD? 
12. É possível incluir PcD com sucesso, sem ter uma prática 
de Gestão da Diversidade formalizada na empresa? 

Fonte: A autora, 2019 

As categorias de análise das entrevistas, são compreendidas de acordo 

com o arcabouço teórico da pesquisa, tendo como definição: 

 

a) Processo de gestão da diversidade: como um campo de práticas 

com vistas a gerenciar a diversidade dentro das organizações 

(CARVALHO-FREITAS, 2007). 

b) Desempenho das Pessoas com Deficiência: se existem práticas de 

avaliação de desempenho por parte da empresa. E, se a 

concepção de deficiência que considera que o fator de distinção do 

desempenho seja a própria deficiência (CARVALHO-FREITAS, 

2007). 

c) Benefícios da inclusão: Referem-se as vantagens que a gestão da 

diversidade traz para as organizações (COX; BLAKE, 1991).  

d) Treinamento de gestores: a sensibilização das chefias e grupos de 

trabalho para a inclusão de pessoas com deficiência nas 

organizações (CARVALHO-FREITAS, 2007). 

e) Percepções sobre a gestão da diversidade: a implementação e a 

gestão bem-sucedida da força de trabalho cada vez mais 

diversificada da atualidade, está entre os desafios enfrentados 

pelos líderes, gestores de recursos humanos (MOR BARAK, 2014). 

 

Os entrevistados foram escolhidos de forma intencional (CRESWELL, 

2014), em consonância com sua função e tipo de relacionamento com o 

processo de inclusão da empresa. Além disso, a preferência ocorreu em relação 

aos profissionais que atuam nas unidades estabelecidas na cidade de Curitiba, 

sendo a localidade em que há mais unidades de negócio e é o centro das 

operações da empresa. Também foi considerado a disposição e o interesse em 

participar da entrevista.  Para melhor compreensão elaborou-se um quadro com 

cada profissional, de acordo com sua função, que fizeram parte de cada 

entrevista, a saber: 
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Quadro 6: Profissionais entrevistados e respectivos cargos 
PROFISSIONAL CARGO 

P1 Coordenadora Contábil 

P2 Supervisora Geral de Contabilidade 

P3 Coordenador de TI 

P4 Coordenadora de Qualidade 

P5 Analista de Projetos Sociais 

P6 Analista Contábil Sênior I 

P7 Analista Contábil Sênior II 

P8 Coordenador Administrativo 

P9 Supervisor de Vendas 

P10 Gerente de Recursos Humanos 

P11 Gerente de Treinamento e Desenvolvimento 

P12 Diretora 

Fonte: A autora, 2019 

 

As entrevistas ocorreram entre 30 de janeiro e 14 de fevereiro de 2019, 

com agendamento prévio e de forma individual. Cada entrevista durou em média 

quarenta minutos. Antes de cada entrevista foi necessário situar o entrevistado 

em relação à pesquisa, informando o objetivo geral do estudo e os principais 

eixos temáticos que seriam abordados naquele momento. A primeira pergunta 

foi se o participante sabia “O que era Gestão da Diversidade”, em caso positivo 

prosseguiu-se com as perguntas do questionário. Caso o entrevistado não 

soubesse responder, foi explicado o conceito para que compreendesse a 

conjuntura dos questionamentos. Isso foi necessário pois, a empresa não possui 

uma prática formal denominada gestão da diversidade, todavia, ela possui 

iniciativas que podem se encaixar nesse construto. Foi assegurado o anonimato 

dos entrevistados, conforme condicionado previamente pela direção da empresa 

para a liberação da pesquisa em campo. Desta maneira, os entrevistados serão 

apresentados na análise dos dados sob o codinome P1 a P12. Todos os 

respondentes assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (ANEXO 

B). 

As entrevistas individuais possibilitaram alçar uma ampla gama de 

impressões e percepções que os profissionais possuem em relação à inclusão 

de pessoas com deficiência. O intuito destas entrevistas foi o de acrescentar 

maior profundidade à análise dos documentos, lançando luz sobre a forma como 

a gestão da diversidade está sendo implementada ou não na corporação. 



 
 

63 
 

Todavia, o objetivo principal foi poder ouvir a percepção destes profissionais, 

para ter uma visão de conjuntura – a partir das narrativas expressas, colocando-

as em uma perspectiva comparativa com os dados extraídos do material 

documental. Por meio da fala de quem vivencia a inclusão, foi possível detectar 

elementos em seus discursos que colaborassem com a identificação ou não, de 

práticas de gestão da diversidade na empresa. Todas as entrevistas realizadas 

foram gravadas e transcritas como dados brutos.  

O tratamento dos dados teve na análise de conteúdo de Bardin (2016) o 

fio condutor, especificamente por meio da análise categorial-temática. Esta 

escolha é ancorada pela sua adequação quando se quer estudar as opiniões, 

crenças, valores e atitudes em entrevistas mais estruturadas, individuais, e 

frequentemente são analisadas tendo o tema por base (BARDIN, 2016). Pelo 

material coletado foi constituído o corpus da análise, sucedido pela leitura 

flutuante e exaustiva do material. A partir disso, foram delimitadas as unidades 

de categorização iniciais do material, cuja definição decorreu do quadro teórico 

do estudo e do próprio material colhido. Foram elaboradas cinco categorias 

iniciais relacionadas à gestão da diversidade, com base na realidade da empresa 

para classificar o corpus constituído das entrevistas: 

 

a) Processo de gestão da diversidade; 

b) Desempenho das pessoas com deficiência; 

c) Benefícios da inclusão de pessoas com deficiência; 

d) Treinamento de gestores; 

e) Percepção sobre a gestão da diversidade. 

 

Estas categorias operaram como um sistema que transforma e agrupa os 

dados em unidades de registro (temas), e que viabilizam maior rigor e 

profundidade na construção da etapa descritiva. 

Em relação ao tipo de unidade de registro que foram adotadas ao longo 

da análise, elegeu-se o critério de recorte temático. A exposição dos temas 

representa uma unidade de significação que reproduz um núcleo de sentido da 

narrativa, dentro contexto do estudo. Foi codificado cada tema, estabelecendo-

se outros subtemas, associados ao sistema já elaborado anteriormente.  
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Por fim, na unidade de contexto encontram-se os fragmentos do texto que 

englobam temas e subtemas, sendo possível interpretar com maior amplitude o 

significado dos temas estabelecidos. 

Diante o que foi explicitado, parte-se para a operacionalização da 

construção da análise categorial-temática. Para isso, foi elaborado um quadro 

que seguiram os passos previamente discriminados, e que contempla a 

categoria inicial de análise, os profissionais entrevistados (P), os temas e 

subtemas codificados com suas respectivas unidades de contexto. Desenhou-

se um total de cinco quadros, cada um correspondente a uma categoria inicial 

de análise, para orientar à inferência dos dados.  

A finalização da análise categorial-temática se deu pelo processo de 

classificação. Os temas e subtemas passaram por um crivo de quantificação, 

seguindo sua frequência de aparição (F). Também foram criados outros cinco 

quadros com os temas e subtemas de maior frequência. Após a classificação 

dos temas e subtemas por frequência, o próximo passo foi a categorização dos 

dados. Para isso, foram delimitados os limites e definição de cada tema 

concebido, seguindo Bardin (2016), sendo: exclusão mútua, homogeneidade e 

pertinência. 

Aqui, cabe destacar que conforme os objetivos gerais e específicos deste 

estudo, as categorias foram criadas de forma que proporcionasse ao 

pesquisador a identificação dos pontos positivos e negativos do atual projeto de 

inclusão do Instituto de Responsabilidade Social da empresa.  

A classificação foi materializada pelo conceito chave “Pontos para 

Melhoria”, o qual formou um conjunto de temas e subtemas, compondo 

informações com um significado completo em si mesmos. 

 

3.2.2 Fase 2 da Pesquisa 

 

Para cumprir o objetivo específico dois: verificar sistematicamente os 

processos de inclusão da empresa, na perspectiva do que é realizado pelo seu 

Instituto de Responsabilidade Social, optou-se pela efetivação de uma pesquisa 

exploratória, realizada junto a 12 colaboradores da empresa que possuem 

alguma deficiência e que participam do projeto de inclusão do Instituto. A escolha 

se deu sob a forma de amostragem intencional (CRESWELL, 2014). 
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As pessoas com deficiência foram escolhidas de acordo com sua 

capacidade cognitiva de responder as perguntas da entrevistadora, bem como, 

por ter no mínimo 3 meses de contratação. Optou-se por entrevistar os 

participantes do projeto Ação e Inclusão promovido pelo Instituto da empresa. 

Logo, no momento da entrevista, todos ainda estavam participando do processo 

de capacitação. A decisão de trazer o olhar do deficiente que está imerso ao 

projeto do Instituto da empresa se deu em decorrência da conveniência de poder 

entrevista-los, considerando que todos estão no mesmo local. E também, pela 

possibilidade de retornar às entrevistas quando necessário com o intuito de 

complementar informações. Aqui, foi possível construir uma narrativa do porquê 

o trabalho do Instituto foi citado nas falas dos profissionais da empresa 

entrevistados na etapa anterior. Da mesma forma, a sua importância no processo 

de construção da diversidade para a inclusão dentro da empresa.   

De forma sintética, esta fase teve por objetivo verificar o projeto de 

inclusão, denominado Ação e Inclusão, que é operacionalizado pelo Instituto de 

Responsabilidade Social da empresa. O interesse se deu pelo discurso das 

pessoas com deficiência envolvidas com o projeto, proporcionando-lhes um 

lugar de fala, frente a sua própria experiência de aprendizado e desenvolvimento 

profissional. 

 

3.2.2.1 Coleta e análise de dados da fase 2 

 

Foi efetivada em torno da unidade de análise que é o processo de inclusão 

do Instituto de Responsabilidade Social da empresa (seu projeto de inclusão), e 

a categoria Deficiência, na perspectiva do Modelo Médico e Modelo Social. De 

forma similar a fase 2, a análise e o tratamento dos dados tiveram a análise de 

conteúdo de Bardin (2016), especificamente por meio da análise categorial-

temática. Nesta etapa do estudo, o pesquisador está localizado no mesmo 

universo que os pesquisados, o Instituto da empresa, não sendo visto apenas 

como um observador à parte, mas sim, integrado ao contexto do estudo. Assim, 

algumas decisões metodológicas foram meticulosamente cuidadas para que as 

entrevistas transcorressem de forma condizente com as condições inerentes à 

deficiência dos entrevistados e a neutralidade do pesquisador. 
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O instrumento de pesquisa foi um roteiro semiestruturado com 

circunstâncias e situações pertinentes ao projeto de inclusão, a fim de descobrir 

sobre as experiências e percepções dos entrevistados acerca do projeto. A 

construção da fala foi efetivada de forma livre, algumas vezes com repetições da 

mesma pergunta de diversas formas, buscando favorecer a apropriação do tema 

pela pessoa com deficiência, ampliando sua capacidade de resposta. A partir de 

então, objetivou-se que o sujeito narrasse sua própria experiência, de forma a 

respeitar suas limitações. 

Os elementos chave do roteiro foram concebidos a partir do referencial 

teórico, com a unidade de análise o projeto de inclusão realizado pelo Instituto 

de Responsabilidade Social da empresa. A categoria de análise é a Deficiência, 

na perspectiva do Modelo Médico e Modelo Social. A partir de sete pontos 

instituídos no roteiro, será verificado se o processo de inclusão do Instituto da 

empresa possui foco maior no Modelo Médico da Deficiência, ou no Modelo 

Social. 

 
Quadro 7: Níveis de interpretação e níveis de análise 
 

NÍVEL DE OBSERVAÇÃO 

 

CATEGORIA DE ANÁLISE 

 

ROTEIRO 

 
 
Processo de inclusão do 
Instituto de 
Responsabilidade Social 

 
 
Deficiência, perspectiva do 
Modelo Médico e Modelo Social 

Limitações da deficiência; 
Escolaridade; 
Esforços pessoais para inclusão; 
Capacitação; 
Estrutura/acessibilidade do projeto; 
Pontos positivos do projeto; 
Pontos negativos do projeto; 

Fonte: A autora, 2019 

 

No Modelo Médico, o foco é a condição patológica da deficiência, em que 

o próprio indivíduo deve se adaptar à sociedade (SASSAKI, 2010). No Modelo 

Social, a sociedade deve ser modificada a partir da premissa de que ela é que 

precisa ser capaz de atender às necessidades das pessoas com deficiência 

(SASSAKI, 2010). Isto é, os resultados permitiram verificar se há um esforço 

maior da empresa ou da própria pessoa com deficiência frente ao seu processo 

de inclusão como também, os pontos positivos e os negativos do processo, para 

a proposição final de melhorias. 
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A composição dos 12 entrevistados é caracterizada por deficiências 

diversas. Foram ouvidos deficientes intelectuais de graus leves e moderados, 

físicos, visuais, pessoas deficiências múltiplas e auditiva.  

É importante ressaltar que, as deficiências diferem entre e si e poderão 

produzir percepções distintas. Definiu-se pela escolha de pessoas de várias 

deficiências para compor a amostragem, justamente para preservar a essência 

da diversidade e pontos de vista. Por preservação de suas identidades serão 

denominadas entre as nomenclaturas PCD1 a PCD12. 

 

Quadro 8: Profissionais entrevistados e respectivos cargos 
PROFISSIONAL DEFICIÊNCIA 

PCD 1 Deficiência Visual 

PCD 2 Deficiência Intelectual Leve 

PCD 3 Deficiência Física 

PCD 4 Deficiência Auditiva 

PCD 5 Deficiência Múltipla: intelectual e motora 

PCD 6 Deficiência Auditiva 

PCD 7 Deficiência Visual: baixa visão 

PCD 8 Deficiência múltipla: intelectual e nanismo 

PCD 9 Deficiência Intelectual Moderada 

PCD 10 Deficiência Intelectual Leve 

PCD 11 Deficiência Visual Total 

PCD 12 Deficiência Intelectual Leve 

Fonte: A autora, 2019 

 

As entrevistas ocorreram entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março de 

2019, com dia e período marcado de entrevistas (parte da manhã, durante o 

horário das aulas do projeto), de forma individual. Cada entrevista durou em 

média trinta minutos. Antes das entrevistas, foi necessário explicar sobre a 

pesquisa, informando o objetivo do estudo e que alguns seriam chamados para 

participar da conversa. Esta etapa não foi gravada, pois alguns respondentes 

possuem deficiência múltipla com extrema dificuldade de fala e os deficientes 

auditivos, que mesmo oralizados (que compreendem a leitura labial e falam) se 

expressam com muita dificuldade. Nestes casos foi preciso repetir várias vezes, 

até que a compreensão representasse o que eles queriam transmitir. Isso 

dificultou muito o processo de gravação, pois alguns deles possuem baixo tom 

de voz. Então, para manter um processo metodológico homogêneo, foi decidido 

escrever as respostas de todos os entrevistados. 
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Foi assegurado o anonimato dos entrevistados, conforme condicionado 

previamente pela direção da empresa para a liberação da pesquisa em campo. 

Todos os respondentes assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

(ANEXO B). 

As anotações das entrevistas foram digitalizadas, e a partir deste material, 

constituído o corpus desta análise e a leitura flutuante e exaustiva. Em 

sequência, delimitou-se as unidades de registro (temas) e as de contexto. Os 

limites e definição de cada tema, foram sucedidos a partir de Bardin (2016), no 

que se refere a: exclusão mútua, homogeneidade e pertinência. 

Em relação ao tipo de unidade de registro que foram adotadas ao longo 

da análise, elegeu-se o critério de recorte temático. O texto foi primeiramente 

recortado, por meio de uma grade de categorias projetada sobre o conteúdo, 

proporcionando um conjunto dos discursos que foram considerados 

segmentáveis (BARDIN, 2016). Na unidade de contexto encontram-se os 

trechos do material que englobam os temas codificados.  

A elaboração da análise categorial-temática foi concebida por meio de um 

quadro que contém as unidades de registro codificadas, as unidades de contexto 

e o enquadramento em uma das categorias de análise. 

Aqui, cabe destacar que conforme os objetivos gerais e específicos deste 

estudo, as categorias foram criadas de forma que proporcionasse ao 

pesquisador identificar os pontos positivos e negativos do atual processo de 

inclusão do Instituto de Responsabilidade Social, por meio da perspectiva do 

Modelo Social e Médico da deficiência. 

As análises dos procedimentos descritos anteriormente foram elaboradas 

na análise dos resultados, no capítulo 4 do estudo. 

 

4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  

 

A análise e a interpretação dos dados obtidos foram respondidas e 

apresentadas de acordo com cada objetivo específico deste estudo e suas 

respectivas fases de pesquisa. As informações pertinentes à metodologia 

utilizada neste processo foram dispostas de forma detalhada no capítulo anterior. 
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4.1  As práticas de governança corporativa, responsabilidade social e 

gestão da diversidade, no contexto da deficiência na empresa estudada 

 

Este item tem como foco responder ao objetivo de pesquisa: identificar como 

as práticas de Governança Corporativa, Responsabilidade Social e Gestão da 

Diversidade, no contexto da deficiência são realizadas na empresa estudada. 

Para isso, foi necessário separá-lo em dois tópicos para que se pudesse 

responder minuciosamente a tal proposição. 

 

4.1.1 A Governança Corporativa e a Responsabilidade Social  

 

Os dados aqui apresentados têm como base a análise dos documentos: 

código de conduta da empresa, website da empresa, anúncio de vagas para 

pessoas com deficiência, relatório de cumprimento de cota do setor de RH, 

apresentação de powerpoint (oficial) da integração de novos colaboradores 

promovida pelo setor de RH, flyer e apresentação publicitária do Instituto da 

empresa, apresentação de powerpoint (oficial) do projeto de inclusão de PcD da 

empresa e metodologia do Projeto Ação e Inclusão. 

Um corpus de texto pode oferecer diferentes interpretações, dependendo 

dos contextos que nele estão atribuídos. Desta forma, para manter a congruência 

entre conteúdo, a teoria do estudo e à luz do objetivo proposto, a interpretação 

ocorreu pela sequência das informações destacadas na matriz de análise: 

Governança Corporativa; Responsabilidade Social; Gestão da diversidade; 

Vulnerabilidade social; Modelo Social; Modelo Médico; Pessoas com deficiência; 

Inclusão; Exigências legais, Práticas de responsabilidade social.  

No espectro da Governança Corporativa, uma das categorias verificadas 

neste estudo é a Responsabilidade Legal, que representa os preceitos jurídicos 

que devem ser seguidos por qualquer organização. Entende-se que sem seguir 

as leis, não existe Responsabilidade Social, pois primeiro deve-se cumprir com 

as obrigações jurídicas. Em seguida, verificou-se como estão as práticas de 

Responsabilidade Legal da organização. A base legal que sustentou esta análise 

foram pontos extraídos do documento “Orientações em fiscalização sobre 

inclusão de pessoas com deficiência” do Ministério do Trabalho” (2018), 

denominados de unidades de contexto, por fornecerem as dimensões onde a lei 
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foi ou não aplicada. A partir do exposto anteriormente, é que foi elaborada a 

Matriz de Análise de Documentos com as unidades de análise que se 

desdobraram em: categorias, unidades de contexto, unidades de registro e 

enumeração (presença ou ausência), de acordo com o Quadro 9. 

 

Quadro 9: Matriz de Análise de Documentos 

UNIDADE 

DE 

ANÁLISE 

CATEGORIAS 

DE ANÁLISE 

UNIDADES DE 

CONTEXTO 

(DOCUMENTO 

MINISTÉRIO DO 

TRABALHO) 

DOCUMENTO 
UNIDADES DE 

REGISTRO 
ENUMERAÇÃO 

G
o

v
e
rn

a
n

ç
a
 C

o
rp

o
ra

ti
v
a
 

R
e
s
p

o
n

s
a
b

il
id

a
d

e
 L

e
g

a
l 

A empresa deve priorizar a 

contratação de PcD até o 

cumprimento da cota legal. 

Relatório de 

cumprimento de 

cota do setor de 

RH 

A cota da empresa 

corresponde à 64 pessoas 

com deficiência. 

Atualmente a empresa 

conta com 68 contratados. 

presente 

Flexibilizar os critérios 

exigidos para a função [...] 

no que diz respeito à 

escolaridade e 

experiência. 

Anúncio vagas 

para PcD 

Ter 18 anos ou mais, 

ensino fundamental 

completo, experiência 

profissional de no mínimo 

6 meses ou mais. 

presente 

Adaptação dos ambientes.  Não identificado Não identificado ausente 

Tecnologias assistivas 

para promover a inclusão 

de PcD.  

Não identificado Não identificado ausente 

Medidas efetivas de 

conscientização dos 

colaboradores e o 

comprometimento dos 

gestores.  

Não identificado Não identificado ausente 

Cabe às empresas, então, 

a responsabilidade de 

encontrar essas pessoas 

e, promover a capacitação 

e o treinamento de seus 

trabalhadores em suas 

áreas específicas de 

atividade.  

Metodologia do 

Projeto Ação e 

Inclusão. 

Durante o aprendizado o 

aluno recebe assessoria 

individual (coaching) para 

fortalecer e desenvolver 

seus talentos particulares 

a fim de atingir seus 

objetivos profissionais e 

de vida.  

presente 

Disseminação de uma 

mentalidade inclusiva entre 

os seus colaboradores, em 

especial os gestores. 

Apresentação 

de powerpoint 

da integração 

de novos 

colaboradores 

promovida pelo 

setor de RH 

O respeito à diversidade é 

um valor do [...] e a 

inclusão é parte da cultura 

da empresa. Por isso, não 

aceitamos nenhum tipo de 

discriminação, bullying, 

piadas e comentários 

constrangedores contra 

PcD. 

presente 

As PcD contam com plano 

de carreira ou de 

desenvolvimento interno.  

Não identificado Não identificado ausente 

C
o

m
p

li
a

n
c

e
 Possui um programa de 

integridade e/ou 

compliance. 

Código de 

conduta 
Programa Caminho Certo presente 
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Mecanismos para coibir 

atos de preconceito contra 

PcD. 

Código de 

conduta 

Não aceitamos qualquer 

comportamento ou postura 

que represente 

discriminação que esteja 

relacionada com qualquer 

tipo de deficiência. 
presente [..] o canal de relatos é 

uma ferramenta que todos 

poderão utilizar [...] para 

informar à empresa 

qualquer ocorrência 

contrária ao código de 

conduta". 
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As empresas eficazes na 

inclusão de PcD [...] 

costumam estabelecer 

parcerias, planos de ação, 

projetos e/ou programas 

de inclusão. 

Website 

Metodologia do 

Projeto Ação e 

Inclusão. 

O Instituto [...] criou em 

sua própria sede uma 

escola inclusiva com 

formação direcionada às 

pessoas com deficiência. 

presente 

Parcerias com entidades 

voltadas à qualificação, 

assistência e inserção de 

PcD. 

Website 

UNILEHU - Universidade 

Livre para a Eficiência 

Humana. 

Instituto de 

Responsabilidade Social 

da própria empresa. 

presente 

Metodologia do 

Projeto Ação e 

Inclusão 

Projeto Ação e Inclusão: 

formação profissional e 

inclusão social para 

pessoas com deficiência 

de baixa renda. 

presente 

Flyer publicitário 

Vencedor do Prêmio Viva 

Inclusão: ofertado pela 

Assessoria dos Direitos 

das PcDs da Prefeitura 

Municipal de Curitiba. 

presente 

A empresa deverá centrar-

se nas habilidades 

específicas [...] olhando 

para além da limitação 

individual de cada 

candidato com deficiência 

e enxergando o seu 

potencial laborativo 

específico. 

Website 

Nossos valores 

Capacitar para Incluir: 

Desenvolver o talento 

profissional de pessoas 

com deficiência e 

estimular a inclusão no 

mercado de trabalho. 

presente 

Metodologia do 

projeto ação e 

inclusão 

O projeto desenvolve as 

habilidades técnicas e 

potencialidades para o 

desenvolvimento da 

autoestima dos alunos, em 

um ambiente com 

tecnologias assistivas, 

elevadores de 

acessibilidade e 

infraestrutura completa 

para incluir todos os tipos 

de deficiência. 

presente 

Metodologia do 

projeto ação e 

inclusão 

Profissionais que já estão 

qualificados [...] são 

reencaminhados ao setor 

de RH para concorrer as 

vagas disponíveis naquele 

momento. Os que se 

enquadram nos preceitos 

da vulnerabilidade social, 

são contratados na função 

de Auxiliar Administrativo, 

pelo período de 04/dia e 

presente 
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começam sua jornada 

profissional em um curso 

de capacitação promovido 

pelo Instituto [...] com 

duração de até 1 ano. 

Metodologia do 

projeto ação e 

inclusão 

Todos os projetos 

desenvolvidos pelo 

Instituto, englobam 

consolidar sua missão 

social, por meio de 

oportunidades de 

desenvolvimento 

profissional para que o 

aluno seja o agente de 

transformação da sua 

própria realidade. 

presente 

Fonte: A autora, 2019 

 

Após a leitura de todos os documentos, foram recortadas as unidades de 

registro referentes à Responsabilidade Legal, sob forma de parágrafos, sempre 

alinhados com as dimensões legais representadas pelas unidades de contexto. 

Sobre as regras de enumeração, foi utilizada a de encontro (presença) ou falta 

(ausência) de determinada dimensão (unidade de contexto) nos textos 

documentais verificados.  

O primeiro ponto de atenção para um programa de inclusão ser efetivo ou 

não, é a capacidade de cumprimento da lei de cotas (LEI 8.213/91). Na 

organização estudada, a cota necessária para cumprimento da Lei é de 64 

pessoas com deficiência. Com base no relatório de cumprimento de cotas 

fornecido pelo setor de RH, o número de efetivados pela organização, totaliza 68 

profissionais, sendo 52 em função, ou seja, em amplo desempenho de suas 

funções laborais e 16 na turma de qualificação, ou seja, que estão sendo 

preparados para a inclusão no trabalho.  

No que se refere a encontrar pessoas com deficiência e promover a 

capacitação em suas áreas de atividade, são realizados cursos de capacitação 

e processo de coaching individual para desenvolvimento de potencialidades, por 

meio do projeto Ação e Inclusão do Instituto da empresa. Em relação à 

divulgação das vagas disponíveis para as pessoas com deficiência, todos os 

anúncios de oportunidades são veiculados nas mídias sociais da empresa, 

websites e em terminais de ônibus de Curitiba, a exemplo do terminal do Carmo, 

Guadalupe, Vilas Oficinas, Boqueirão, dentre outros, que são de grande fluxo de 

pessoas. 
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 A empresa flexibiliza seus critérios para a contratação de pessoas com 

deficiência. A escolaridade mínima exigida para admissão de colaboradores, que 

não fazem parte da lei de cotas é o ensino médio completo. Para as pessoas 

com deficiência, a exigência é o ensino fundamental completo.  

Também não foi possível identificar em nenhum dos documentos que 

foram verificados nesta etapa as questões de adaptação dos ambientes, 

tecnologias assistivas para promover a inclusão de pessoas com deficiência e 

medidas efetivas de conscientização dos colaboradores e gestores. Os 

documentos analisados foram: código de conduta, website, anúncio de vagas, 

relatório de cumprimento de cota, apresentações em powerpoint, flyer e 

metodologia do Projeto Ação e Inclusão do Instituto. 

 Vale frisar que isso não significou que não existem estes quesitos, 

apenas, que em uma primeira análise via documentos, tais informações não 

foram verificadas.  

Quanto à disseminação de uma mentalidade inclusiva entre os gestores 

e colaboradores, foi verificado no documento de apresentação de integração dos 

novos colaboradores (powerpoint impresso), que a inclusão de pessoas com 

deficiência é  abordada para os novos colaboradores. Neste aspecto, foi possível 

apurar um trecho deste material que faz menção sobre o bullying e atitudes 

preconceituosas para com as pessoas com deficiência. Nele, está descrito que 

estas condutas são inaceitáveis na organização.  

Não foi encontrado nenhuma informação que faça alusão às políticas de 

desenvolvimento de carreira dos funcionários. Isto é, não houve menção nos 

documentos sobre práticas de gestão de pessoas para a carreira, tanto para 

profissionais com ou sem deficiência. 

A segunda categoria de análise da unidade Governança Corporativa é 

expressa pelo conceito de compliance, que de acordo com Antonik (2016) 

pressupõe a adesão e respeito às normas e regulamentos externos. Este 

conceito é uma continuidade da Responsabilidade Legal, ou seja, o compliance 

molda a aplicação prática das leis e normas dentro da empresa. As práticas de 

compliance podem ser realizadas com o desenvolvimento de políticas internas, 

códigos de ética ou de conduta, que fornecem um conjunto de diretrizes que 

todos os funcionários devem seguir (ASHLEY, 2007). Destaca-se que escolheu-

se separar a Responsabilidade Legal do compliance na Matriz de Análise, em 
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decorrência da empresa contar com um programa de compliance e um código 

de conduta. Tais fatores apresentaram a possibilidade de verificar 

especificamente se estas ações abrangem a inclusão de pessoas com 

deficiência.  

Na categoria compliance, verificou-se que a empresa incorporou no início 

de 2019 um programa de integridade denominado “Programa Caminho Certo”. 

Seu objetivo é disseminar os valores da empresa e trazer orientações para fazer 

as melhores escolhas para a empresa e para todos que nela trabalham. Foi 

aferido também, que o instrumento principal de aplicação do compliance na 

organização se dá por um código de conduta. Quando o contexto verificado foi 

referente aos mecanismos adotados para coibir atos de preconceito contra 

funcionários com deficiência, as unidades de registro encontradas no código de 

conduta expressaram: "não aceitamos qualquer comportamento ou postura que 

represente discriminação que esteja relacionada com qualquer tipo de 

deficiência" (CÓDIGO DE CONDUTA, 2019). 

Acerca dos mecanismos para coibir atos de preconceito, ao final do código 

de conduta foi encontrada uma informação sobre um canal de relatos. Trata-se 

de uma ferramenta online, gerenciada por uma empresa externa, em que todos 

os funcionários poderão utilizar de forma anônima ou não. Pelo canal, é possível 

informar ou denunciar à empresa sobre qualquer ocorrência que seja contrária 

aos preceitos do código de conduta. Posto isto, compreendeu-se pelo que foi 

pesquisado que, a empresa não conta com uma iniciativa específica para coibir 

comportamentos inadequados contra pessoas com deficiência, embora, tanto o 

código de conduta, quanto o canal de relatos englobem esta demanda e 

oferecem um meio para o funcionário se proteger e a empresa atuar frente à 

situação relatada. 

Em relação a Responsabilidade Social, essa expressa que os negócios 

devem ser feitos de forma ética, levando em conta os stakeholders, direitos 

humanos, cidadania e a participação na sociedade, meio ambiente, 

envolvimento com comunidades do entorno e atuação na área social em 

parcerias público-privadas (ASHLEY et al., 2004). Ademais, a Responsabilidade 

Social só é alcançada quando todos os quesitos de Responsabilidade Legal são 

cumpridos por uma organização (ANTONIK, 2016). Ou seja, este é um conceito 

que ultrapassa a legislação e que representa o “a mais” que a empresa faz em 
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prol da sociedade e sob este olhar que a análise da categoria Responsabilidade 

Social foi concebida. Assim, possibilitou-se extrair do documento “Orientações 

em fiscalização sobre inclusão de pessoas com deficiência” do Ministério do 

Trabalho” (2018), unidades de contexto que indicam sugestões e maneiras de 

incluir profissionais com deficiência na organização. A interpretação das 

unidades de registro (ações promovidas pela empresa) nas unidades contextos 

resultou na identificação de enquadramento entre Responsabilidade Social ou 

Legal. 

A primeira unidade de contexto é relativa ao estabelecimento de 

parcerias, planos de ação e/ou programas de inclusão. Foram encontradas 

informações de parcerias com a instituição UNILEHU (Universidade Livre para a 

Eficiência Humana) de Curitiba, que é referência em incluir e atender pessoas 

com deficiência e com o Instituto de Responsabilidade Social da própria empresa 

que é enquadrado como uma organização da sociedade civil (OSC). A missão 

do Instituto da empresa engloba “Capacitar para Incluir” que alude ao 

desenvolvimento do talento profissional de pessoas com deficiência e sua 

inclusão no mundo do trabalho. Apurou-se também, que o Instituto de 

Responsabilidade Social da empresa possui um Programa de Educação 

Profissional gratuita, do qual um dos projetos é exclusivo para pessoas com 

deficiência. Denominado “Projeto Ação e Inclusão”, trata-se de um processo de 

inclusão, que desde 2014, promove a capacitação gratuita para pessoas com 

deficiência em vulnerabilidade social, com possibilidades de sua inclusão 

profissional na empresa.  Ao analisar o conteúdo do documento “Metodologia do 

Projeto Ação e Inclusão” (2018) também foi possível identificar que este projeto 

se refere ao programa de inclusão de pessoas com deficiência da empresa, 

conforme recortes extraídos: 

 

“O projeto de inclusão de pessoas com deficiência que o xxxxx adota 

atualmente, é gerido por uma Organização da Sociedade Civil (OSC) de 

origem empresarial, o próprio xxxxx que, desde 2007 atua com projetos 

sociais e ambientais”.  

‘[...] xxxxx o transformou em um projeto social e repassou a demanda ao seu 

Instituto de Responsabilidade Social, encarregado de capacitar as pessoas, 

acompanhar seu desenvolvimento e fazer o encaminhamento para uma 

função dentro da empresa”. 
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“O projeto desenvolve as habilidades técnicas e potencialidades para o 

desenvolvimento da autoestima e da autoconfiança dos alunos, em um 

ambiente com tecnologias assistivas, elevadores de acessibilidade e 

infraestrutura completa para incluir todos os tipos de deficiência". 

 

Foi identificado do mesmo modo, que o olhar sobre a pessoa com 

deficiência é em torno de suas potencialidades, por tratar-se de um projeto que 

capacita e desenvolve este público para inclui-los na empresa. Existe menção à 

adoção de práticas de desenvolvimento da autoestima e da autoconfiança 

desses alunos. 

 No mesmo trecho, foram identificadas informações sobre um ambiente 

com tecnologias assistivas, elevadores de acessibilidade e infraestrutura 

completa para incluir todos os tipos de deficiência.  

É preciso destacar que, a estrutura aqui expressa, refere-se apenas ao 

espaço físico onde ocorre o projeto (no documento é chamado de espaço-escola 

inclusivo) e não à empresa toda. Informações sobre acessibilidade e tecnologias 

assistivas nas unidades e setores da empresa não foram evidenciadas em 

nenhum dos documentos examinados, conforme descrito anteriormente. 

 Sobre o perfil das pessoas com deficiência que ingressam no projeto de 

inclusão, fica evidenciado a partir de parágrafos do documento “Metodologia do 

Projeto Ação e Inclusão, desenvolvido pela própria organização, que devem se 

enquadrar nos preceitos da vulnerabilidade social. O Projeto Ação e Inclusão 

foca em pessoas com deficiência de baixa renda e escolaridade, com a 

necessidade de efetivação dos direitos, ante a sua condição de grupo vulnerável, 

vitimado pelo preconceito, exclusão social, educacional e econômica. Todos os 

participantes são contratados em regime celetista na função de Auxiliar 

Administrativo com jornada de trabalho de 4h por dia e fazem parte do 

cumprimento da cota de pessoas com deficiência da organização. A duração das 

turmas do projeto Ação e Inclusão é de 12 meses. 

Com base nos dados observados, constata-se que a empresa objeto 

deste estudo, apresenta seu processo de inclusão de pessoas com deficiência 

como um projeto social, denominado Projeto Ação e Inclusão. A proposta implica 

em contratar com carteira assinada e desenvolver pessoas com deficiência em 

situação de vulnerabilidade social para sua inclusão profissional na empresa. 
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Esta ação foi concebida para assegurar o cumprimento integral da LEI 8.213/91. 

Entretanto, percebeu-se que além de ser uma pessoa com deficiência, a 

necessidade e o contexto socioeconômico, são as premissas fundamentais que 

definem o perfil do público participante da iniciativa, evocando uma estratégia 

específica para não só incluir o sujeito no mundo no trabalho, mas na sociedade. 

O olhar centrado no indivíduo, a menção à preocupação com a autoestima e a 

autoconfiança, a abertura de oportunidades de educação e trabalho para 

pessoas com deficiência em condição socioeconômica desfavorável são 

atribuições pertinentes aos preceitos de Responsabilidade Social. 

Em termos de Responsabilidade Legal, a lei de cotas (8.213/91), no que 

concerne ao cumprimento da porcentagem da cota, está sendo cumprida pela 

organização. Apesar disso, a Lei prevê outras atribuições também relacionadas 

à inclusão, bem como: adaptações estruturais para acessibilidade, treinamentos 

de funcionários e tecnologias assistivas para que o profissional tenha condições 

de executar suas atividades laborais. A Lei 8.213/91 não foi verificada nesta 

análise e nem o Estatuto da Pessoa com Deficiência (13.146/2015).  

Também não ficou claro o papel do setor de recursos humanos frente ao 

projeto de inclusão, pois as atribuições relacionadas à inserção de pessoas com 

deficiência avistadas nos documentos, recaem ao Instituto de Responsabilidade 

Social da empresa.  

Sob um panorama geral desta etapa da pesquisa, pode-se afirmar que 

alguns itens não foram identificados em nenhum dos documentos analisados. 

São eles: a condição estrutural para acessibilidade, plano de carreira, medidas 

de conscientização de gestores e tecnologias assistivas para que o profissional 

tenha condições de executar suas atividades laborais.  

Ademais, as informações dos documentos também se mostraram 

genéricas, com ausência de detalhes técnicos, carecendo de elementos que 

sustentassem certas premissas apresentadas, especialmente as de 

Responsabilidade Legal. Isto não quer dizer que a empresa não cumpra estes 

quesitos, mas, que não estão claros ou descritos. Por este motivo não é possível 

afirmar nesta etapa se a empresa pode ser enquadrada como socialmente 

responsável ou não. 
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4.1.2  A Gestão da Diversidade 

 

Apresenta-se na sequência, os 5 quadros de concepção dos temas e 

subtemas da análise da Gestão da Diversidade. Estes quadros revelam o 

processo de codificação do material, o que é comum aos diferentes discursos e 

a maneira como foram organizados e tematizados, para posterior classificação.  

Primeiramente, a discussão dos resultados se estabeleceu em torno das 

categorias iniciais utilizadas, de forma consecutiva, que determinaram a 

intencionalidade das falas e proporcionaram a interpretação de alguns discursos 

pelo pesquisador. Posteriormente, foram apresentados os resultados da Análise 

categorial-temática, conforme exposto no capítulo de metodologia.  

Os processos de gestão da diversidade, representam um contexto de 

práticas para aplicar e gerenciar a diversidade dentro das organizações. Neste 

âmbito, foram analisados dados que expressaram ou não sua existência e de 

que forma isso é efetivado na empresa. 

 

Quadro 10: Análise do Processo de Gestão da Diversidade 
UNIDADE 

DE 
ANÁLISE 

CATEGORIA 
INICIAL 

P TEMAS SUBTEMAS UNIDADES DE CONTEXTO  
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P1 

Ausência de práticas 
de gestão da 
diversidade; 
Inclusão apenas para 
atender à lei de 
cotas; 

Inclusão por conta 
própria; 

"Não tem nada de gestão da diversidade, a empresa apenas 
busca atender à demanda de cotas" 
"em meu setor e em minha gestão, busco não somente trazer 
a PCD para o setor de contabilidade, mas também, a 
desenvolver"  

P2 
Ausência de práticas 
de gestão da 
diversidade; 

Busca voluntária pelo 
conhecimento; 
Utilização de 
recursos próprios; 
Inclusão por conta 
própria. 

"Não há práticas da gestão da diversidade, utilizo a expertise 
do Instituto e também estudo com recursos próprios, busco 
em livros conhecimentos a respeito das deficiências. A 
empresa não possui nem um trabalho com esta finalidade".  
 "desenvolvo a inclusão de forma autônoma." 

P3 

 
Não envolvimento da 
empresa; 
Inclusão com apoio 
do Instituto. 

Efetividade da 
inclusão pelo 
Instituto. 

"As práticas de gestão da diversidade existem por meio do 
Instituto. Caso não existisse o Instituto talvez existiria na 
empresa, mas não com a efetividade de hoje com o Instituto a 
frente". 
"As práticas são realizadas somente pelas ações do instituto 
... a empresa não se envolve".  

P4 

Ausência de práticas 
de gestão da 
diversidade; 
Não envolvimento da 
empresa;  

Falta de estrutura 
adequada para PcD; 
Inclusão por conta 
própria; 
Utilização de 
recursos próprios. 

"A empresa não possui práticas de gestão da diversidade, 
além disso até o momento não dispõe de estrutura adequada 
para oferecer as pessoas com deficiência". 
"O que é feito não é por iniciativa da empresa, mas por 
iniciativa da gestão, que desenvolve de forma autônoma com 
recursos próprios". 

P5 

Ausência de práticas 
de gestão da 
diversidade; 
Falta de incentivo 
para incluir. 
Inclusão apenas para 

Falta de metodologia 
de inclusão. 

" a empresa não possui práticas de gestão da diversidade e 
não possui incentivo adequado ao processo de inclusão a ela 
visa somente o cumprimento de cotas".  
"não existe uma metodologia de inclusão estabelecida por 
parte da empresa". 
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atender à lei de 
cotas. 

P6 

Ausência de práticas 
de gestão da 
diversidade; 
Inclusão com apoio 
do Instituto. 

Orientação de 
gestores realizada 
pelo Instituto; 

"A empresa não possui práticas de gestão da diversidade, 
somente por meio do Instituto é possível realizar a inclusão 
dos PCDS. Os gestores são orientados pelo Instituto, que faz 
o encaminhamento do PCD para o setor e instrui os gestores 
no que precisam".    
"Depois, os colaboradores do setor buscam formas para 
incluir e ajustar um modelo para passar as informações".  

P7 
Ausência de práticas 
de gestão da 
diversidade; 

Inclusão por conta 
própria. 

"A empresa não possui práticas de gestão da diversidade".  
“Me viro como posso, vou conhecendo a pessoa no dia a dia 
e adaptando conforme a necessidade". 

P8 
Ausência de práticas 
de gestão da 
diversidade; 

Inclusão por conta 
própria; 

"Não existem práticas, mas quando chega um PCD o setor 
desenvolve estratégias de acordo com a necessidade da 
deficiência, por exemplo, criar formas de ensinar o conteúdo 
de maneira que a pessoa consiga aprender e desempenhar a 
função".  

P9 
Ausência de práticas 
de gestão da 
diversidade; 

 Inclusão por conta 
própria; 

"se existe tal prática desconheço, pois nunca ouvi falar que a 
empresa possua esse tipo de projeto".  
“Eu busco fazer o melhor com o que tenho para incluir”. 

P10 
Inclusão com apoio 
do Instituto. 

 Orientação de 
gestores realizada 
pelo Instituto; 

"Possui, mas não com esse nome, mas através do Instituto, 
eles que fazem esse processo e ajudam a incluir". 

P11 
Inclusão com apoio 
do Instituto. 

Processo de inclusão 
dividido entre RH e 
Instituto;  
Efetividade da 
inclusão pelo 
Instituto. 

"Por meio do Instituto, que promove qualificação das PcD".  
"Existe um processo de cumprimento de cota com 2 opções: 
perfil pronto vai para o RH e o não pronto para o Instituto 
formar". 

P12 
Inclusão com apoio 
do Instituto. 

 Orientação de 
gestores realizada 
pelo Instituto; 
Efetividade da 
inclusão pelo 
Instituto. 

"O que possui é um processo de inclusão de PcD, que é feito 
pelo Instituto que dá suporte para a empresa para a 
inclusão". 

Fonte: A autora,2019 

 

Com base no quadro 10, os primeiros temas foram originados a partir de 

falas que expressaram a existência ou a ausência de práticas de gestão da 

diversidade. Procurou-se saber, se a empresa conta ou não com estas práticas, 

de que forma são realizadas e por quem. É importante reforçar que, como 

informado anteriormente, a gestão da diversidade foi contextualizada aos 

respondentes e focalizada na inclusão de pessoas com deficiência. Sendo 

assim, as percepções e falas dos entrevistados respeitaram este enfoque.   

Referente à categoria inicial de “Processos de Gestão da Diversidade”, a 

maioria dos discursos, especificamente 10 entrevistados, apontaram de diversas 

formas para o mesmo caminho resultando em um tema: “ausência de práticas 

de gestão da diversidade”. com ênfase nos discursos: 

 

A empresa não possui práticas de gestão da diversidade. 
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Não tem nada de gestão da diversidade, a empresa apenas busca atender à 
demanda de cotas. 
 
A empresa não possui práticas de gestão da diversidade, além disso até o 
momento não dispõe de estrutura adequada para oferecer as pessoas com 
deficiência (PROFISSIONAIS ENTREVISTADOS, 2019). 

 

 

O tom crítico acompanhou diversos momentos, especialmente 

relacionados a própria empresa. Um ponto que chamou a atenção foi o da 

dissociação da “empresa” com o “Instituto” que também faz parte da empresa. 

Esta separação também foi relacionada pelos profissionais do setor de Recursos 

Humanos, colocando o Instituto como responsável pela inclusão (P10 e P11). As 

falas sobre o Instituto apoiar a inclusão foram verificadas em 5 respondentes, 

isto quer dizer que existe um processo de inclusão da empresa, contudo, é 

dissociado da própria organização e visto como algo externo. Por isso, tomou-

se o cuidado no momento desta análise, por manter a separação que os próprios 

profissionais realizam entre estes setores. Sendo assim, tudo o que se refere a 

empresa, engloba os setores corporativos, especialmente o de recursos 

humanos. O Instituto, é a Organização da Sociedade Civil (OSC), com origem 

da própria empresa, mas que aqui será tratada de forma separada, para que se 

possa compreender de forma fidedigna as percepções dos entrevistados. Desta 

forma, a análise irá prosseguir com as variáveis principais: empresa e instituto. 

Prosseguindo, foi identificado por meio da análise dos subtemas 

concebidos, que existe uma apropriação por parte dos profissionais para a 

inclusão, um autogerenciamento e uma busca por soluções possíveis dentro de 

suas realidades para a inclusão. O subtema de maior frequência foi o que se 

refere a realizar a inclusão por conta própria, sendo expresso em diversas 

narrativas: 

 

O que é feito não é por iniciativa da empresa, mas por iniciativa da gestão, que 
desenvolve de forma autônoma com recursos próprios. 
 
[...] busco em livros conhecimentos a respeito das deficiências. 
 
Me viro como posso, vou conhecendo a pessoa no dia a dia e adaptando 
conforme a necessidade (PROFISSIONAIS ENTREVISTADOS, 2019). 
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Um ponto que chamou a atenção nas entrevistas, foi o de que nenhum 

discurso apresentou resistência em incluir, foram manifestados os esforços de 

muitos para fazer com que a inclusão dê certo. E mesmo diante da falta de apoio, 

ou, um pouco de apoio (ainda longe do ideal) pelo Instituto, eles esperam mais, 

especialmente em nível técnico e de direcionamento do que fazer e como fazer. 

O apoio do Instituto foi manifestado em alguns relatos: 

 

Por meio do Instituto, que promove qualificação das PcD.  
 
O que possui é um processo de inclusão de PcD, que é feito pelo Instituto 
que dá suporte para a empresa para a inclusão (PROFISSIONAIS 
ENTREVISTADOS, 2019). 

 

A ênfase das falas se dá no cumprimento de cotas e no próprio Instituto, 

que recebe profissionais que precisam ser estimulados no desenvolvimento de 

suas capacidades.  

 

O que possui é um processo de inclusão de PcD, que é feito pelo Instituto 
que dá suporte para a empresa para a inclusão (PROFISSIONAL 
ENTREVISTADO, 2019). 

 

Existe um processo de inclusão de pessoas com deficiência realizado pela 

empresa, contudo, é por meio de seu Instituto de Responsabilidade Social e não 

pelo setor de recursos humanos. Também foi possível identificar que este 

processo não é claro e não é disseminado entre todos os funcionários, pois a 

maioria dos entrevistados não os citou, e quando o fez, enfatizou o Instituto. 

Em relação ao desempenho das pessoas com deficiência (Quadro 11), os 

entrevistados responderam sobre as práticas de avaliação de desempenho da 

empresa e do modo como a performance dos profissionais com deficiência é 

vista. Observa-se, que os primeiros temas surgiram a partir de discursos sobre 

as práticas de avaliação para os profissionais com deficiência na empresa, ou 

seja, o enfoque se deu na empresa e a forma de gestão. Os subtemas foram 

enquadrados na pessoa com deficiência e a percepção dos entrevistados em 

torno deles. Nesta ocasião, foi identificado que a concepção da deficiência é fator 

de distinção na percepção do desempenho, a saber: 
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Quadro 11: Análise do desempenho das Pessoas com Deficiência 
UNIDADE 

DE 
ANÁLISE 

CATEGORIA 
INICIAL 

P TEMAS SUBTEMAS UNIDADES DE CONTEXTO  
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P1 

Ausência de 
práticas de 
avaliação de 
desempenho 
direcionada às 
PcD pela empresa; 
Inclusão apenas 
para atender à lei 
de cotas; 

O desempenho da 
PcD é visto de forma 
positiva; 
O desempenho da 
PcD é condicionado à 
condição da 
deficiência; 
Apoio do Instituto para 
acompanhamento da 
PcD; 
Gestão de conflitos 
envolvendo PcD é 
resolvido pelos 
próprios gestores ou 
funcionários. 

"O desempenho da PcD é muito bom, desde que haja a 
compreensão da deficiência".  
"Não há avaliação da PcD na empresa, o Instituto realiza 
alguns acompanhamentos com a PcD, embora poderia 
ser com maior frequência".  
 " A empresa em si não acompanha e não toma 
conhecimento dos conflitos". 
"Em minha gestão busco conversar com todos os 
envolvidos resolver conflitos por meio do diálogo".  

P2 

Ausência de 
práticas de 
avaliação de 
desempenho 
direcionada às 
PcD pela empresa; 
Avaliações 
informais 
realizadas pelos 
gestores. 

O desempenho da 
PcD é visto de forma 
positiva; 

"Todos sempre desempenham sua função muito bem, 
pois eles se identificaram com a área".  
"A forma de avaliação é diária com possibilidade de 
crescimento profissional, entretanto, essa avaliação é 
realizada especificamente pela gestão da contabilidade, 
sem demais envolvidos ou empresa".   

P3 

Ausência de 
práticas de 
avaliação de 
desempenho 
direcionada às 
PcD pela empresa; 

O desempenho da 
PcD é visto de forma 
positiva; 

"O desempenho do seu colaborador deficiente visual é 
genial, é uma pessoa impressionante, só tem elogios. 
Tem bom relacionamento com a equipe, não existem 
diferenças". 
"O modelo de avaliação é apenas o do período de 
experiência para todos os funcionários. Não existe 
nenhuma outra especifica para PcDs". 

P4 

Ausência de 
práticas de 
avaliação de 
desempenho 
direcionada às 
PcD pela empresa; 
Avaliações 
informais 
realizadas pelos 
gestores. 

O desempenho da 
PcD é visto de forma 
positiva; 
O desempenho da 
PcD é condicionado à 
condição da 
deficiência; 
Apoio do Instituto para 
acompanhamento da 
PcD. 

"O desempenho é muito bom, apesar do ritmo mais lento, 
eles conseguem alcançar as metas". 
"A empresa só avalia o desempenho dos três meses 
igualmente aos demais. Depois, é no dia a dia, por meio 
de feedbacks que dou e conversas". 
“Quando ocorrem conflitos, convoco todos os envolvidos 
para um diálogo, para resolver o conflito. Caso não 
resolva e seja identificado que o problema é uma PcD, 
entro em contato com o Instituto para ajudar. 

P5 

Ausência de 
práticas de 
avaliação de 
desempenho 
direcionada às 
PcD pela empresa; 
Avaliações 
informais 
realizadas pelos 
gestores. 

O desempenho da 
PcD é visto de forma 
positiva; 
O desempenho da 
PcD é condicionado à 
condição da 
deficiência; 
Apoio do Instituto para 
acompanhamento da 
PcD. 

"O desempenho é muito bom, eles surpreendem e 
rompem barreiras sociais".   
"A empresa avalia durante o período de 90 dias utilizando 
um questionário padrão de avalição do período de 
experiência, após isso, a avalição é no dia a dia, realizada 
verbalmente". 
"O gestor conversa com os envolvidos, caso não resolva 
aciona o Instituto".  

P6 

Ausência de 
práticas de 
avaliação de 
desempenho 
direcionada às 
PcD pela empresa; 

O desempenho da 
PcD é condicionado à 
condição da 
deficiência; 
Gestão de conflitos 
envolvendo PcD é 
resolvido pelos 
próprios gestores ou 
funcionários. 

"A PcD consegue desempenhar a função, porém, de 
maneira mais lenta". 
"A empresa em si, não avalia a PcD, quem avalia são os 
gestores".  
"A forma de resolver os conflitos com PcD é conversando 
e buscando uma forma de resolver".  



 
 

83 
 

P7 

Ausência de 
práticas de 
avaliação de 
desempenho 
direcionada às 
PcD pela empresa; 
Avaliações 
informais 
realizadas pelos 
gestores. 

O desempenho da 
PcD é visto de forma 
positiva; 
O desempenho da 
PcD é condicionado à 
condição da 
deficiência; 

"O desempenho é bom, mas, existem algumas limitações, 
porém o empenho deles é admirável". 
"O setor não possui formulários de avaliação para nenhum 
colaborador, a avaliação é falada, com feedbacks.  

P8 

Ausência de 
práticas de 
avaliação de 
desempenho 
direcionada às 
PcD pela empresa; 
Avaliações 
informais 
realizadas pelos 
gestores. 

O desempenho da 
PcD é visto de forma 
positiva; 
O desempenho da 
PcD é condicionado à 
condição da 
deficiência; 
Gestão de conflitos 
envolvendo PcD é 
resolvido pelos 
próprios gestores ou 
funcionários. 

"O desempenho é bom, apesar das limitações que ele 
possui. Se eles tiverem uma condição de trabalho de 
acordo com deficiência, ele consegue atender a demanda 
de trabalho.  
"A empresa em si não faz avaliação formal, são realizados 
feedbacks no dia a dia". 
"A forma de lidar com conflitos é chamar as pessoas para 
conversar e buscar estratégias para resolver".  

P9 

Ausência de 
práticas de 
avaliação de 
desempenho 
direcionada às 
PcD pela empresa; 
Avaliações 
informais 
realizadas pelos 
gestores. 

O desempenho da 
PcD é visto de forma 
positiva; 
O desempenho da 
PcD é condicionado à 
condição da 
deficiência; 

"O desempenho é acima da média, mesmo com algumas 
limitações". 
"A empresa não avalia, o feedback é no dia a dia mesmo, 
ainda mais na área comercial". 

P10 

Ausência de 
práticas de 
avaliação de 
desempenho 
direcionada às 
PcD pela empresa; 

Apoio do Instituto para 
acompanhamento da 
PcD; 

"É muito bom! A maioria das PcDs estão adaptadas à 
função em que estão. O desempenho equivale às 
necessidades diferentes atendidas".  
"Tem a avaliação no período de experiência. Eles não 
possuem avaliação diferenciada". 
"Quando necessário, comunica o Instituto para pedir apoio 
para mediar o conflito". 

P11 

Existência de uma 
avaliação de 
desempenho de 
PcD realizada pelo 
Instituto; 

 
O desempenho da 
PcD é visto de forma 
positiva; 
O desempenho da 
PcD é condicionado à 
condição da 
deficiência; 
Apoio do Instituto para 
acompanhamento da 
PcD; 

"São como todos. Alguns se encaixam bem no perfil e 
outros por questões sociais/educacionais não vão bem, 
acabam sendo excluídas. Está indo bem. Poderia estar 
melhor com PcDs em funções mais estratégicas". 
"Quando eles estão em capacitação pelo Instituto eles são 
avaliados por notas e comportamento. Na empresa só tem 
a avaliação pelo período de experiência". 
"Quem lida com conflitos deles é a psicóloga do Instituto". 

P12 

Existência de uma 
avaliação de 
desempenho de 
PcD realizada pelo 
Instituto; 

O desempenho da 
PcD é visto de forma 
positiva; 
O desempenho da 
PcD é condicionado à 
condição da 
deficiência; 
Apoio do Instituto para 
acompanhamento da 
PcD; 

"De maneira geral sim. Apesar das dificuldades impostas 
pela vida, eles conseguem se superar".  
"Eles possuem pelo Instituto, os que estão em curso. Por 
nota, prova, professor, comportamento. É feito 
constantemente a cada 3 meses. Pela empresa não, só o 
de período de experiência, pois a própria empresa não 
possui essa prática". 
"O Instituto ajuda a resolver e conversa com a PcD 
quando é solicitado pelo gestor".  

Fonte: A autora, 2019 

 

Na análise da categoria Desempenho das Pessoas com Deficiência, 

muitos relatos deram ênfase para a “ausência de práticas de avaliação de 

desempenho direcionada às pessoas com deficiência pela empresa”. Houveram 

explanações retratando que existe somente um tipo de avaliação, referente ao 
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período de 3 meses de experiência para todos os funcionários, os com e os sem 

deficiência. Além disso, metade dos entrevistados informaram que as avaliações 

informais são realizadas pelos próprios gestores, no dia a dia do trabalho. 

Quando a pergunta foi sobre a performance da pessoa com deficiência na 

função, a grande maioria dos entrevistados respondeu que era boa. Todavia, 

vale ressaltar que os mesmos discursos que avaliaram de forma favorável o 

trabalho dos profissionais deficientes, estavam carregados de expressões que 

relacionavam o desempenho com a condição da deficiência:  

 

O desempenho da PCD é muito bom, desde que haja a compreensão 
da deficiência. 
O desempenho é muito bom, apesar do ritmo mais lento, eles 
conseguem alcançar as metas. 
 
A PcD consegue desempenhar a função, porém, de maneira mais 
lenta. 
 
O desempenho é bom, mas, existem algumas limitações, porém o 
empenho deles é admirável. 
 
O desempenho é bom, apesar das limitações que ele possui. 
 
De maneira geral sim. Apesar das dificuldades impostas pela vida, 
eles conseguem se superar" (PROFISSIONAIS ENTREVISTADOS, 
2019). 
 

As conjunções expostas acima, indicam que a ideia de “incapacidade”, 

fruto do modelo médico da deficiência, apresenta-se em nosso discurso diário 

como fonte de representação. Existe de acordo com Goffman (1988), uma 

tendência a inferir uma série de imperfeições a partir da imperfeição original e, 

ao mesmo tempo, a imputar ao interessado alguns estigmas.  

Pode-se observar também que quando o elogio atribuído a pessoa com 

deficiência é condicionado a própria deficiência, o estigma da incapacidade, em 

tese, ainda perpetua o imaginário das pessoas, mesmo que de forma não 

intencional. Ou seja, a medição do desempenho não foi pela performance em si, 

mas pela deficiência (modelo médico e noção de incapacidade). 

Sobre as questões relacionadas aos benefícios da inclusão a das pessoas 

com deficiência (Quadro 12), é atribuído as vantagens que a gestão da 

diversidade traz para as organizações. Pode-se afirmar que foi o ponto mais 

reflexivo de toda a entrevista, onde foi possível ver os entrevistados olharem 

para dentro de si, em uma temporalidade de antes e depois da inclusão. Esta 
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autoanálise resultou em diversas narrativas com falas de evolução em nível 

pessoal, mudanças que se estenderam para à vida das pessoas, à organização 

e até mesmo à sociedade.  

 

Quadro 12: Benefícios da inclusão de pessoas com deficiência 
Unidade 

de 

Análise 

Categoria 
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P1 

A inclusão promove 
mais engajamento na 
equipe; 
A inclusão aumenta a 
empatia nas pessoas; 
A inclusão desenvolve a 
tolerância; 
A inclusão melhora o 
trabalho em equipe; 
A inclusão é percebida 
como benéfica para a 
organização. 

Mudanças nos valores 
pessoais; 
Ampliação da visão 
de mundo; 
Sentimento de 
evolução enquanto 
pessoa. 

"O maior benefício foi o engajamento da equipe, as 
pessoas se tornaram responsáveis pelas PcDs, percebi 
que a equipe exercita a empatia uns pelos outros...". 
“Aconteceram mudanças significativas após a inclusão da 
PcD no setor, nitidamente percebo o quanto as pessoas 
são mais engajadas umas com as outras, desenvolveram 
proposito na empresa, se uniram.  
" Evolui muito como pessoa, com isso também minha 
gestão e visão de mundo". 

P2 

 
A inclusão aumenta a 
empatia nas pessoas; 
A inclusão desenvolve a 
tolerância; 
A inclusão é benéfica 
para a organização; 
Ausência de iniciativas 
que incentivem gestores 
para a inclusão; 
A inclusão traz 
benefícios para a 
sociedade. 

Cultura organizacional 
não é totalmente 
inclusiva; 
Ampliação da visão 
de mundo; 

"Sinto orgulho ao perceber que o setor não consegue ficar 
sem as nossas PcD (a entrevistada se emociona ao falar)".  
"A maior mudança foi a mudança na equipe, com a 
chegada dos PcDs...” ".  
"A inclusão da PcD é positiva. Sinto falta de não ver mais 
PcDs em outros setores, isso acontece porque o modelo 
de gestão atual busca pessoas mais prontas, ninguém 
quer desenvolver". 
“A inclusão traz benefícios para sociedade, ela é capaz de 
fazer as pessoas repensarem suas atitudes, é um exercício 
de respeito a diversidade, ao diferente, tolerância e 
empatia".  

P3 

 
A inclusão aumenta a 
empatia nas pessoas; 
A inclusão é percebida 
como benéfica para a 
vida da pessoa com 
deficiência. 

Mudanças nos valores 
pessoais; 
Ampliação da visão 
de mundo; 
A estrutura 
organizacional não é 
totalmente inclusiva; 

"O maior benefício foi quando a equipe percebeu que o 
mundo não é preparado para a PcD".  
“Eu nunca tinha parado para pensar nestas questões, até 
ser gestor de um deficiente visual. Descobri isso 
acompanhando seu colaborador até o terminal de ônibus 
para que ele aprendesse o caminho".   
"O que mudou em mim é a sensibilidade com o outro".  

P4 

A inclusão melhora o 
clima organizacional; 
A inclusão melhora o 
trabalho em equipe; 
A inclusão é percebida 
como benéfica para a 
organização. 

Ampliação da visão 
de mundo; 
Cultura organizacional 
não é totalmente 
inclusiva; 
A estrutura 
organizacional não é 
totalmente inclusiva;  

"É positiva. O maior benefício é o clima da equipe de 
trabalho, a interação".  
"Ocorreram mudanças no sistema de trabalho, algo que 
não existia, a estrutura não teve nenhuma mudança, 
continua sem adaptações. A equipe também mudou, 
passou a ser mais unida e ajudar uns aos outros".  

P5 

A inclusão promove 
mais engajamento na 
equipe; 
A inclusão aumenta a 
empatia nas pessoas; 
A inclusão desenvolve a 
tolerância; 
A inclusão melhora o 
trabalho em equipe; 
A inclusão é percebida 
como benéfica para a 
organização. 

Mudança positiva na 
cultura organizacional; 
Mudança no estigma 
de incapacidade. 

"A inclusão é positiva com certeza".  
“Acho que um dos maiores benefícios é a mudança da 
equipe de trabalho, o quanto as pessoas se mobilizam 
para ajudar a PcD, se sensibilizam mais com a pessoa. 
"Uma das maiores mudanças percebidas foi o espaço 
que o PcD tem conquistado na empresa, os gestores de 
área estão aprendendo cada vez mais a ser flexíveis".   
"traz muitos benefícios para sociedade, a percepção 
social de que o PcD é tão capaz quanto qualquer outra 
pessoa, apesar das limitações existentes".  
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P6 

A inclusão traz o 
benefício de cumprir e 
Lei de Cotas; 
A inclusão aumenta a 
empatia nas pessoas; 
A inclusão desenvolve a 
tolerância; 
A inclusão melhora o 
trabalho em equipe; 
A inclusão é percebida 
como benéfica para a 
organização. 

Cultura organizacional 
não é totalmente 
inclusiva; 
A inclusão é feita por 
meio do Instituto; 
Mudança no estigma 
de incapacidade;  

"O benefício para empresa é o cumprimento de cota, a 
possibilidade de desenvolvimento dos PcDs é por meio 
do Instituto, o RH da empresa não participa desse 
processo".  
"As mudanças no setor estão relacionadas a equipe, as 
pessoas cresceram humanamente e passaram a 
compreender mais a PcD". 
"Para eles também é importante, mostrar para sociedade 
e para família que ele consegue crescer".  

P7 

A inclusão melhora a 
imagem da empresa; 
A inclusão promove 
mais engajamento na 
equipe; 
A inclusão aumenta a 
empatia nas pessoas; 
A inclusão desenvolve a 
tolerância; 

Mudanças nos valores 
pessoais; 
Ampliação da visão 
de mundo; 
Sentimento de 
evolução enquanto 
pessoa. 

"A inclusão é positiva, causa bem-estar, por estar fazendo 
algo importante no mundo e também a empresa passa a 
ser melhor vista socialmente".  
"A equipe mudou muito. Por causa da inclusão de um 
surdo, nossa equipe se prontificou em aprender libras 
para conversar com ele.   

P8 

A inclusão melhora a 
imagem da empresa; 
A inclusão aumenta a 
empatia nas pessoas; 

Cultura organizacional 
não é totalmente 
inclusiva; 
A estrutura 
organizacional não é 
totalmente inclusiva; 

"O benefício para empresa é o social, a empresa é vista 
como inclusiva, mesmo não tendo uma prática 
estruturada de inclusão". 
"Tiveram muitas mudanças depois da inclusão, as 
pessoas se tornam mais sensíveis, perceber mais a PcD".  
"A PcD se torna mais independente e conquista seu 
espaço".  

P9 

A inclusão desenvolve a 
tolerância; 
A inclusão melhora a 
autoestima da PcD. 

Mudança positiva na 
cultura organizacional; 

"o benefício principal é para a própria PcD que consegue 
um emprego, pode mostrar seu trabalho e ter seu 
sustento como todo mundo". 
"Também acredito que traga uma mudança positiva, pois 
as pessoas aprendem a lidar com as diferenças". 

P10 

A inclusão aumenta a 
empatia nas pessoas; 
A inclusão promove 
mais engajamento na 
equipe; 

Mudanças nos valores 
pessoais; 
Ampliação da visão 
de mundo; 
Sentimento de 
evolução enquanto 
pessoa. 
Mudanças na 
sociedade. 

"O principal é para quem não é PcD. Elas percebem no 
outras dificuldades maiores que a sua, isso gera mais 
empatia e uma outra visão da vida". 
"Todo mundo faz um pouquinho a mais. As pessoas 
diariamente se superam quando veem as PcDs. A 
humanização melhora, as pessoas sentem mais 
empatia". 
" A inclusão afeta as pessoas e consequentemente, a 
sociedade, considerando que estas pessoas que se 
tornaram mais tolerantes fazem parte dessa sociedade". 

P11 

A inclusão promove 
mais engajamento na 
equipe; 
A inclusão aumenta a 
empatia nas pessoas; 
A inclusão desenvolve a 
tolerância; 
A inclusão melhora o 
trabalho em equipe; 
A inclusão é percebida 
como benéfica para a 
organização. 

Mudança positiva na 
cultura organizacional; 
Mudança positiva na 
estrutura 
organizacional; 
Mudanças na 
sociedade. 

"A inclusão faz a dinâmica da equipe mudar. A dinâmica 
de cooperação, falar sobre o assunto sem resistência e 
preconceito". 
"Nas pessoas em termos de sensibilização e 
humanização e até mesmo na arquitetura da empresa, 
novos espaços foram e estão sendo adequados para 
garantir a acessibilidade". 
"A inclusão irradia para a sociedade como um todo". 

P12 

A inclusão promove 
mais engajamento na 
equipe; 
A inclusão aumenta a 
empatia nas pessoas; 
A inclusão desenvolve a 
tolerância; 
A inclusão melhora o 
trabalho em equipe; 
A inclusão é percebida 
como benéfica para a 
organização. 

 
Mudança positiva na 
cultura organizacional; 
Mudança positiva na 
estrutura 
organizacional; 

"As pessoas que estão junto aprendem a ter mais 
empatia, tolerância e resiliência. Muitos julgamentos pré-
concebidos são quebrados, em relação à incapacidade 
deles de trabalhar, de atingir seus resultados, tudo isso 
vai sendo desmistificado e as pessoas vão percebendo o 
humano que existe ali e não só a deficiência".  
"A empresa está mais cuidadosa com as questões de 
acessibilidade, algumas unidades estão em reforma para 
a colocação de elevadores de acessibilidade".  

Fonte: A autora, 2019 
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Os benefícios da inclusão de pessoas com deficiência, representou o 

momento mais emotivo da entrevista. Neste momento, o entrevistado voltou ao 

olhar para si e sua transformação a partir da inclusão. Os temas que 

compuseram esta categoria, expressaram o desenvolvimento de diversas 

competências humanas nas pessoas envolvidas no processo de inclusão: 

empatia, tolerância e engajamento. Apresentaram também, uma percepção de 

mudança positiva na cultura organizacional e nos trabalhos em equipe. Foram 

identificadas vantagens que a gestão da diversidade pode vir a trazer para as 

organizações. 

Os subtemas, aprofundaram a transformação em nível pessoal, 

especialmente na “visão de mundo”, que é uma forma de ampliação da 

percepção da própria realidade vivida. Muitas narrativas expressam bem o 

sentimento de mudança percebido e experienciado por aqueles que vivem a 

inclusão: 

Evolui muito como pessoa, com isso também minha gestão e visão de 
mundo. 
 
Sinto orgulho ao perceber que o setor não consegue ficar sem as 
nossas PcD (a entrevistada se emociona ao falar).  
 
A maior mudança foi a mudança na equipe, com a chegada dos PcDs...  
isso fez com que toda a equipe repensasse sua posição e até mesmo 
o valor do trabalho e da vida. 
 
O que mudou em mim é a sensibilidade com o outro, hoje quando vejo 
um deficiente na rua sou mais sensível para ajudar. 
 
Em nível organizacional, a mudança foi referenciada de diversas 
formas. 
 
É positiva. O maior benefício é o clima da equipe de trabalho, a 
interação. 
 
Uma das maiores mudanças percebidas foi o espaço que a PcD tem 
conquistado na empresa, os gestores de área estão aprendendo cada 
vez mais a ser flexíveis (PROFISSIONAIS ENTREVISTADOS, 2019). 
 

 

Um outro ponto observado neste momento, foi o quanto os profissionais 

entrevistados se tornaram mais críticos em relação à inclusão. A convivência 

trouxe à tona a visão da necessidade de adaptações e transformações no 

ambiente, e, mesmo sem treinamentos e conhecimento técnico eles começaram 

a perceber mais a necessidade do outro: 
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Ocorreram mudanças no sistema de trabalho, algo que não existia, a 
estrutura não teve nenhuma mudança, continua sem adaptações. 
 
A equipe mudou muito. Por causa da inclusão de um surdo, nossa 
equipe se prontificou em aprender libras para conversar com ele 
(PROFISSIONAIS ENTREVISTADOS, 2019).  
 
 

Se a fala sobre a performance é ainda direcionada ao modelo médico 

(incapacidade), neste momento percebe-se pelos fatos narrados uma evolução 

do modelo social da deficiência. O modelo social é sustentado pelo 

deslocamento do problema da deficiência do indivíduo para toda a sociedade 

(PICCOLO, 2015).  

A sensibilização das chefias e grupos de trabalho para a inclusão de 

pessoas com deficiência nas organizações é um ponto de relevância para 

qualquer prática de gestão da diversidade. Ao abordar as questões referentes 

ao treinamento dos gestores e conhecimento sobre as deficiências, o Quadro 13, 

revelou temas que implicam em ausência e falhas nestes quesitos para a 

inclusão na empresa. No mesmo caminho, os subtemas expuseram com maiores 

detalhes quais são as lacunas existentes, juntamente com as unidades de 

contexto que dimensionaram os atores envolvidos nas práticas inclusivas do dia 

a dia. 

Quadro 13: Treinamento de gestores 
UNIDADE 

DE 
ANÁLISE 

CATEGORIA 
INICIAL 

P TEMAS SUBTEMAS UNIDADES DE CONTEXTO  
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  P1 

Ausência de 
treinamentos para a 
inclusão de PcD nas 
equipes; 
Gestores 
despreparados; 
Inclusão com apoio 
do Instituto. 

Gostaria de ter 
recebido 
treinamentos; 
Falta de apoio e 
material de 
comunicação; 

“Na empresa não existem treinamentos específicos 
para receber a PCD, os gestores não são 
preparados para inclusão, não possuem 
conhecimento mínimo”.  
“O apoio recebido vem do Instituto, que orienta 
sobre as características das PcDs e também 
realiza os acompanhamentos”.  
“Gostaria de ter recebido treinamentos, não teria 
cometido tantas falhas”.   

P2 

Ausência de 
treinamentos para a 
inclusão de PcD nas 
equipes; 
Gestores 
despreparados; 
Inclusão com apoio 
do Instituto. 

Falta de apoio e 
material de 
comunicação; 
Busca voluntária pelo 
conhecimento; 
Utilização de 
recursos próprios; 

“A empresa não possui treinamento para os 
gestores receberem as PcDs. Isso é feito por 
iniciativa própria, não é uma solicitação ou 
iniciativa da empresa”.  
“O pouco que tem é pelo apoio do Instituto, para 
ser mais assertivos com os PcDs”.  
“a empresa não tem a prática de informar a 
respeito das pessoas com deficiência, não tenho 
apoio da empresa, tudo é realizado por iniciativa 
somente das pessoas do setor que tem afinidade 
com inclusão”.  
“Se a estrutura e apoio fosse dado, seria possível 
incluir mais pessoas com deficiência”.  
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P3 

Inclusão apenas 
para atender à lei de 
cotas; 
Ausência de 
treinamentos para a 
inclusão de PcD nas 
equipes; 
Gestores 
despreparados; 
Inclusão com apoio 
do Instituto. 

Falta de apoio e 
material de 
comunicação; 
Falta de 
envolvimento por 
parte da empresa. 

“A empresa não possui práticas de treinamento. O 
processo de inclusão ocorre por meio do Instituto. 
A empresa está mais focada no cumprimento de 
cotas”. 
“A empresa não se envolve, não dá informações, 
apenas informa que precisa contratar uma pessoa 
com deficiência no setor”.   

P4 

 
Ausência de 
treinamentos para a 
inclusão de PcD nas 
equipes; 
Inclusão com apoio 
do Instituto. 

Busca voluntária pelo 
conhecimento; 
Utilização de 
recursos próprios; 

“Não me lembro de ter recebido treinamento, fui 
treinada pelo próprio N.... (deficiente visual) que foi 
contratado na equipe, conversando com ele 
aprendi como lidar no dia a dia”.  
“Não recebi informações relacionada à inclusão 
por parte do RH, só pelo Instituto”. 

P5 

 
Ausência de 
treinamentos para a 
inclusão de PcD nas 
equipes; 
Inclusão com apoio 
do Instituto. 

Falta de apoio e 
material de 
comunicação; 

“A empresa não possui um programa de 
treinamento e capacitação para a inclusão, apenas 
o Instituto fornece suporte aos gestores 
informando as características da PcD, mas nada 
formal ou uma cartilha para ajudar.  

P6 

 
Ausência de 
treinamentos para a 
inclusão de PcD nas 
equipes; 

Busca voluntária pelo 
conhecimento; 
Utilização de 
recursos próprios; 
Falta de apoio e 
material de 
comunicação; 

“Não tem treinamento, eu nunca tive.  Busco por 
conta própria o conhecimento para incluir na 
função”.  
“A empresa não fornece informações suficientes 
para inclusão, o conhecimento vem com o passar 
do tempo e por meio de uma busca individual da 
equipe”.  

P7 

 
Ausência de 
treinamentos para a 
inclusão de PcD nas 
equipes; 

Busca voluntária pelo 
conhecimento; 
Utilização de 
recursos próprios; 

“Não tem treinamento e a empresa também não 
fornece informações, a gente vai aprendendo no 
dia a dia mesmo”.  

P8 

 
Ausência de 
treinamentos para a 
inclusão de PcD nas 
equipes; 

Busca voluntária pelo 
conhecimento; 
Utilização de 
recursos próprios; 
Falta de apoio e 
material de 
comunicação; 

“Não tem treinamento, somente há 5 anos atrás, 
recebi um treinamento com programa formar, 
nesse momento foi abordado o tema. Mas no 
geral, o conhecimento vem por meio de iniciativa 
dos gestores em se apropriar do tema”.   
“Todos são autodidatas para buscar o 
conhecimento”.  

P9 

 
Ausência de 
treinamentos para a 
inclusão de PcD nas 
equipes; 

Busca voluntária pelo 
conhecimento; 
Utilização de 
recursos próprios; 

“Nunca tive treinamento acho que a empresa não 
possui essa prática”. 
“Até hoje não recebi informações”. 
“A gente busca por conta”. 

P10 

 
Ausência de 
treinamentos para a 
inclusão de PcD nas 
equipes; 
Ausência de práticas 
de gestão da 
diversidade; 

Falta de metodologia 
de inclusão. 
Falta de apoio e 
material de 
comunicação; 

“Estamos defasados nesse assunto. Temos 
orientações pontuais, mas, sem processo formal”. 
“Nós não treinamos e informamos o suficiente, 
temos que melhorar muito”. 

P11 

Treinamentos 
pontuais; 
Ausência de práticas 
de gestão da 
diversidade; 

Falta de metodologia 
de inclusão. 
Falta de apoio e 
material de 
comunicação; 

“Não é formalizado, mas é repassado nos 
treinamentos de integração”.  
“Atualmente é feito quando necessário, quando 
uma pessoa com deficiência ingressa no setor”. 
“É falho, fornecemos quando os gestores 
perguntam, não é o ideal”. 

P12 

Treinamentos 
pontuais; 
Ausência de práticas 
de gestão da 
diversidade; 

Falta de metodologia 
de inclusão. 
Falta de apoio e 
material de 
comunicação; 

“As orientações são pontuais e diretamente com o 
gestor das equipes que irão receber a PcD”. 
“Quando se trata de deficiências mais complexas, 
tipo autismo, o treinamento é feito, mas... mais 
nesses casos específicos”. 
“De fato, não existe um material ou um treinamento 
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específico para isso, precisa ser feito algo para 
melhorar essa comunicação”. 

Fonte: A autora, 2019 

  

Relativamente a categoria “Treinamento de Gestores”, o tema que mais 

obteve destaque foi a “ausência de treinamentos para a inclusão de pessoas 

com deficiência nas equipes”. Nesta etapa da entrevista, a empresa recebeu 

muitas críticas por parte dos entrevistados em relação à falta de suporte e 

treinamento para os gestores. E, novamente, o Instituto foi citado como possível 

suporte para a inclusão, de forma separada por alguns participantes: 

 

Não recebi informações relacionada à inclusão por parte do RH, só 
pelo Instituto. 
A empresa não possui um programa de treinamento e capacitação para 
a inclusão, apenas o Instituto fornece suporte aos gestores informando 
as características da PcD, mas nada formal ou uma cartilha para 
ajudar. 
 
A empresa não possui práticas de treinamento. O processo de inclusão 
ocorre por meio do Instituto. A empresa está mais focada no 
cumprimento de cotas (PROFISSIONAIS ENTREVISTADOS, 2019). 

 
 

Mesmo com o processo de inclusão do Instituto, não foram poupadas 

críticas sobre a falta de apoio e treinamentos para a inclusão. De maneira geral, 

foi identificada uma grande lacuna no que se refere a falhas do processo de 

inclusão de pessoas com deficiência, seja pela manifestação de muitos 

profissionais, mas, especialmente pela manifestação de uma das profissionais 

do setor de recursos humanos: 

 

Estamos defasados nesse assunto. Temos orientações pontuais, mas, 
sem processo formal. Nós não treinamos e informamos o suficiente, 
temos que melhorar muito (PROFISSIONAL ENTREVISTADO, 2019). 

 
 

Nos subtemas, alguns detalhes foram explicitados mais detalhes a 

respeito da falta de treinamento, a exemplo da “falta de apoio e material de 

comunicação”, que foi o subtema mais encontrado nas entrevistas. Alguns 

gestores e colaboradores expressaram que não ficam esperando a empresa 
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trazer soluções, mas, que voluntariamente buscam conhecimento para saber 

como incluir pessoas com deficiência.  

A implementação e a gestão bem-sucedida da força de trabalho cada vez 

mais diversificada, está entre os desafios enfrentados pelos líderes, gestores de 

recursos humanos, especialmente no que se refere à inclusão de pessoas com 

deficiência. Sobre as questões relacionadas a percepção sobre a gestão da 

diversidade, (Quadro 14), pode-se dizer que derivou em temas que, de maneira 

geral, expuseram as percepções de necessidade ou não, de se estruturar uma 

prática de gestão da diversidade na organização. Os subtemas foram 

determinados via sugestões que os entrevistados deram para melhorar a 

inclusão na empresa, proporcionando forma e conteúdo para a proposição final 

deste estudo.  

 

Quadro 14: Percepção sobre a Gestão da Diversidade 
UNIDADE 

DE 
ANÁLISE 

CATEGORIA 
INICIAL 

P TEMAS SUBTEMAS UNIDADES DE CONTEXTO  
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P1 

Considera 
desnecessário ter um 
projeto específico de 
gestão da 
diversidade; 
Considera a prática 
de gestão da 
diversidade exclusiva 
e não inclusiva. 

Melhorar a 
comunicação e o 
treinamento dos 
gestores para a 
inclusão; 
Estruturar os 
processos de 
inclusão. 
Oferecer mais 
apoio aos gestores. 

“É de suma importância que os gestores tenham 
conhecimentos específicos relacionados às PcD, 
mas que a necessidades é saber fazer gestão de 
pessoas, neste caso, PcD. Não acho necessário ter 
algo especifico (gestão da diversidade), pois não 
considero uma prática inclusiva essa separação”. 
"É possível incluir sem projeto de gestão da 
diversidade, isso já é feito hoje. É mais no sentido 
da empresa nos apoiar mais, assim não teríamos 
tantas dificuldades como temos hoje".   

P2 

Considera 
desnecessário ter um 
projeto específico de 
gestão da 
diversidade; 
Considera a prática 
de gestão da 
diversidade exclusiva 
e não inclusiva. 

Melhorar a 
comunicação e o 
treinamento dos 
gestores para a 
inclusão; 
Estruturar os 
processos de 
inclusão. 

"Acho que uma prática especifica de gestão da 
diversidade acabará por começar a tratar as PcD de 
maneira diferente". 
"Não acho saudável diferenciar, mas sim tratar por 
igual aos demais da equipe".  
A gente já inclui sem gestão da diversidade, precisa 
melhorar processos, informações...". 

P3 

Considera 
desnecessário ter um 
projeto específico de 
gestão da 
diversidade; 

Melhorar a 
comunicação e o 
treinamento dos 
gestores para a 
inclusão; 
Estruturar os 
processos de 
inclusão. 
Oferecer mais 
apoio aos gestores. 

"Com base no que acontece hoje na empresa, é 
possível incluir sem ter um projeto de gestão da 
diversidade, é só melhorar a comunicação, criar um 
canal para isso, não deixar o gestor sozinho". 

P4 

Considera 
desnecessário ter um 
projeto específico de 
gestão da 
diversidade; 
Considera a prática 
de gestão da 
diversidade exclusiva 
e não inclusiva. 

Melhorar a 
comunicação e o 
treinamento dos 
gestores para a 
inclusão; 
Oferecer mais 
apoio aos gestores. 

"A forma de tratar a PcD é igual as demais, não 
vejo a necessidade de um programa especifico de 
gestão da diversidade, não se deve tratar com 
diferença, pois a empresa não tem essa iniciativa 
para nenhum público".  
"É possível a empresa incluir sem ter uma prática 
de gestão da diversidade, desde que haja algum 
tipo de apoio para a inclusão". 
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P5 

Considera 
necessário ter um 
projeto específico de 
gestão da 
diversidade; 
Considera a prática 
de gestão da 
diversidade um 
facilitador do 
processo de 
inclusão. 

Estruturar os 
processos de 
inclusão. 
Inclusão com o 
apoio do Instituto. 

"A gestão da diversidade possibilitaria a empresa a 
lidar melhor com a pluralidade, não somente na 
inclusão da PcD. A partir desse conhecimento, seria 
muito mais fácil incluir e facilitaria o processo. É 
necessário o investimento nessa área, que 
atualmente na empresa não existe". 
"Mesmo sem um projeto existente hoje na empresa, 
a formação dos PcDs acontece pelo Instituto. Mas, 
se existisse um projeto de gestão da diversidade 
por parte da empresa, facilitaria o processo".   

P6 

Considera 
necessário ter um 
projeto específico de 
gestão da 
diversidade; 
Considera a prática 
de gestão da 
diversidade um 
facilitador do 
processo de 
inclusão. 

Estruturar os 
processos de 
inclusão. 
Melhorar a 
comunicação e o 
treinamento dos 
gestores para a 
inclusão; 
Oferecer mais 
apoio aos gestores. 

"As práticas da gestão da diversidade seriam muito 
importantes para capacitar os gestores a lidar com 
cada tipo de situação que acontece, pois existem 
muitos desafios na área de inclusão, as vezes os 
gestores não sabem como conduzir por não ser 
orientado adequadamente".  
"Dá para incluir sem um projeto (de gestão da 
diversidade), a gente consegue fazer isso 
atualmente, porém, é muito mais difícil". 

P7 

Considera 
necessário ter um 
projeto específico de 
gestão da 
diversidade; 
Considera a prática 
de gestão da 
diversidade um 
facilitador do 
processo de 
inclusão;  

Estruturar os 
processos de 
inclusão. 
Melhorar a 
comunicação e o 
treinamento dos 
gestores para a 
inclusão; 
Oferecer mais 
apoio aos gestores. 

"(com a gestão da diversidade), os gestores teriam 
mais conhecimento para lidar com a PcD, tendo em 
vista que as vezes não sabem como conduzir e 
como incluir.  
"Não acredito ser possível incluir assertivamente 
sem o projeto, hoje as pessoas são contratadas, 
mas existe pouca estrutura oferecida pela empresa 
para que o processo seja mais eficiente".  

P8 

Considera 
necessário ter um 
projeto específico de 
gestão da 
diversidade; 
Considera a prática 
de gestão da 
diversidade um 
facilitador do 
processo de 
inclusão; 

Melhorar a 
comunicação e o 
treinamento dos 
gestores para a 
inclusão; 
Oferecer mais 
apoio aos gestores. 

"com certeza seria importante ter um programa que 
trata esse tema, pois nem todos conseguem ser 
autodidatas para buscar o conhecimento da 
inclusão".  

P9 

Considera 
necessário ter um 
projeto específico de 
gestão da 
diversidade; 
Considera a prática 
de gestão da 
diversidade um 
facilitador do 
processo de 
inclusão; 

Melhorar a 
comunicação e o 
treinamento dos 
gestores para a 
inclusão; 
Oferecer mais 
apoio aos gestores. 

"seria necessário ter as práticas (de gestão da 
diversidade), mas para área comercial é muito 
difícil, pois falta tempo para os gestores receber o 
treinamento, precisam atingir as metas".  
"Se partisse do RH seria bom para prepara melhor 
os gestores". 

P10 

Considera 
necessário ter um 
projeto específico de 
gestão da 
diversidade; 
Considera a prática 
de gestão da 
diversidade um 
facilitador do 
processo de 
inclusão; 
A prática de gestão 
da diversidade traz 
segurança às PcD na 
empresa. 

Capacitação do 
Instituto; 

"Sim. Até para deixa-las mais seguras, mais 
confortáveis, geralmente as PcD não tem uma 
autoestima muito desenvolvida e por já terem 
sofrido muito pela exclusão, sentem dificuldade em 
lidar com adversidades atitudinais. Práticas que 
contribuam com a preparação delas para o 
mercado de trabalho, seja em termos técnicos ou 
comportamentais é fundamental para evitar 
desgaste, sofrimento e frustração. 
"(sem gestão da diversidade) incorre em erros, de a 
pessoa vir e não se adaptar, a equipe não estar 
preparada, hoje não há um projeto com o nome 
Gestão da Diversidade, mas, tem a capacitação do 
Instituto que é um projeto de formação de PcD, que 
ajuda e muito  incluir o talento certo na função 
certa." 
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P11 

Considera 
necessário ter um 
projeto específico de 
gestão da 
diversidade; 
Considera a prática 
de gestão da 
diversidade um 
facilitador do 
processo de 
inclusão; 
A prática de gestão 
da diversidade traz 
segurança às PcD na 
empresa. 

Capacitação do 
Instituto; 

"É importante (a gestão da diversidade), pois evita 
choques de realidades e prepara as PcDs e as 
equipes para lidar com as adversidades que 
eventualmente surgirão". 
"Estamos caminhando para isso (para a gestão da 
diversidade). Ainda existem resistências de 
gestores e a necessidade de preparação das PcDs 
que chegam com uma escolaridade muito baixa. Se 
não tivesse a capacitação do Instituto, não sei se 
todas as vagas preenchidas teriam dado certo". 

P12 

Considera 
necessário ter um 
projeto específico de 
gestão da 
diversidade; 
Considera a prática 
de gestão da 
diversidade um 
facilitador do 
processo de 
inclusão; 
A prática de gestão 
da diversidade traz 
segurança às PcD na 
empresa. 

Capacitação do 
Instituto; 
Melhorar a 
comunicação e o 
treinamento dos 
gestores para a 
inclusão; 
Aprimorar o 
processo de 
inclusão que já 
existe. 

"Sim. A maior parte dos nossos casos de sucesso 
na empresa passaram pelo processo de formação 
do Instituto. Ele capacita tanto tecnicamente quanto 
pessoalmente, preparando as PcD para o mundo 
do trabalho e seus desafios. Quando eles entram 
na função efetiva após a capacitação do Instituto, 
elas estão mais seguras e preparadas e isso 
contribui em muito para a retenção na função". 
"A gente faz gestão da diversidade e nem sabia. A 
maioria das PcD ficam bastante tempo na empresa 
justamente pela capacitação, por conhece-los 
durante esse processo educacional e encaminha-
los para o gestor certo na vaga certa".  
"Existe um processo de inclusão há quase 5 anos, 
mas o Instituto não tem uma comunicação muito 
assertiva, muitos nem sabem que a gente tem os 
projetos que tem, tem que melhorar isso".  

Fonte: A autora, 2019 

 

Foi identificado que a maioria dos participantes considera a prática de 

gestão da diversidade necessária e um facilitador do processo de inclusão. Os 

motivos para isto vão, desde a possibilidade de estruturar um processo de 

inclusão mais assertivo, até trazer mais segurança às pessoas com deficiência. 

Esta visão foi refutada pelas duas gestoras que mais possuem funcionários com 

deficiência em suas equipes. Elas entendem que programas específicos 

resultam em segregação e iniciam o processo de inclusão pela diferenciação, 

quando se quer o contrário.  

 

Acho que uma prática especifica de gestão da diversidade acabará por 
começar a tratar as PcD de maneira diferente. 
 
Não acho saudável diferenciar, mas sim tratar por igual aos demais da 
equipe (PROFISSIONAIS ENTREVISTADOS, 2019). 
 
 

É importante refletir que a gestão da diversidade existe, ao considerar 

que, o direito à igualdade deve reconhecer, igualmente, os aspectos materiais 

de seu exercício, isto é, sem preterir os critérios de equidade (AZEVEDO, 2013). 

Então, para que o modelo social da deficiência se efetive, faz-se necessário 
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assegurar as condições necessárias para a inclusão, e esta requer atitudes e 

demandas específicas, que é onde projetos ou programas de gestão da 

diversidade se amparam.  

Os subtemas que emergiram das entrevistas aludem para “melhorar a 

comunicação e o treinamento dos gestores para a inclusão”, “oferecer mais apoio 

aos gestores” e “estruturar os processos de inclusão”. Todos com menção direta 

com sugestões de melhorias a serem adotadas para aprimorar a inclusão na 

empresa. 

Em continuidade ao procedimento de interpretação e análise de conteúdo, 

prossegue-se à interpretação do processo de classificação. Os temas e 

subtemas foram quantificados, seguindo sua frequência de aparição (F). A partir 

dos temas determinados e da sua quantificação, foram definidas as principais 

dimensões nas quais os temas aparecem. 

Para isso, criaram-se quadros que expuseram os elementos de maior e 

menor frequência, a saber: 

 

Quadro 15: Frequência do Processo de Gestão da Diversidade 
PROCESSO DE GESTÃO DA DIVERSIDADE 

F TEMAS F SUBTEMAS 

8 
Ausência de práticas de gestão da 
diversidade 

6 Inclusão por conta própria 

5 Inclusão com apoio do Instituto 3 
Orientação de gestores realizada 
pelo Instituto 

2 
Inclusão apenas para atender à lei 
de cotas 

3 
Efetividade da inclusão pelo 
Instituto 

2 Não envolvimento da empresa 2 Utilização de recursos próprios 

1 Falta de incentivo para incluir 1 
Processo de inclusão dividido entre 
RH e Instituto 

  

1 Falta de metodologia de inclusão 

1 
Falta de estrutura adequada para 
PcD 

1 Busca voluntária pelo conhecimento 

Fonte: A autora, 2019 

 

No processo de gestão de diversidade, os principais apontamentos se 

deram em torno da ausência de práticas de gestão da diversidade com a inclusão 

sendo realizada por conta própria, ou seja, pelos próprios colaboradores da 

empresa, que eventualmente contam com apoio e orientações do Instituto. O 
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Instituto ficou como o segundo tema e subtema mais citado, embora, isso não 

tenha minimizado outros apontamentos críticos, a exemplo da inclusão ser 

apenas para cumprir a lei de cotas (8.213/91) e a falta de envolvimento da 

empresa. 

 

Quadro 16: Frequência do Desempenho das Pessoas com Deficiência 
DESEMPENHO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

F TEMAS F SUBTEMAS 

10 
Ausência de práticas de avaliação 
de desempenho direcionada às 
PcD pela empresa 

10 
O desempenho da PcD é visto de 
forma positiva  

6 Avaliações informais realizadas 
pelos gestores 

9 
O desempenho da PcD é 
condicionado à condição da 
deficiência  

2 
Existência de uma avaliação de 
desempenho de PcD realizado 
pelo Instituto 

6 
Apoio do Instituto para 
acompanhamento da PcD  

1 Inclusão apenas para atender à lei 
de cotas 

3 
Gestão de conflitos envolvendo PcD é 
resolvido pelos próprios gestores ou 
funcionários  

Fonte: A autora, 2019 

 

Ao abordar sobre o “Desempenho das Pessoas com Deficiência”, o tema 

com maior frequência se estabeleceu em torno da “ausência de práticas de 

avaliação de desempenho direcionada às pessoas com deficiência”. Em relação 

ao subtema, evidenciou-se, principalmente, que o “desempenho das pessoas 

com deficiência” é visto de forma positiva pelos entrevistados. Mesmo sem 

práticas de avaliação advindas do setor de recursos humanos, ficou evidenciado 

que avaliações informais são realizadas pelos gestores. Essa prática pode ser 

vista de forma positiva, no sentido de haver uma busca por meios de atender às 

necessidades de feedback dos funcionários. Assim como, pode implicar em falta 

de métricas e metodologia, resultando em subjetividades que afetam a evolução 

profissional da pessoa com deficiência.  

Os dois principais subtemas de maior frequência, representam a realidade 

de estigma da deficiência como incapacidade, conforme foi apontado 

anteriormente. A avaliação positiva da pessoa com deficiência, ainda é 

condicionada a ser deficiente, como uma “superação” de uma limitação. Ou seja, 

a priori existe a dúvida sobre as suas capacidades, e a posteriori existe uma 

desconstrução advinda da reação de surpresa frente ao alcance das pessoas 

com deficiência. 
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Quadro 17: Frequência Benefícios da Inclusão de Pessoas com 
Deficiência 

BENEFÍCIOS DA INCLUSÃO 

F TEMAS F SUBTEMAS 

10 A inclusão aumenta a empatia nas 
pessoas 

6 Ampliação da visão de mundo  

8 A inclusão desenvolve a tolerância  6 
Mudança positiva na cultura 
organizacional  

7 A inclusão é percebida como 
benéfica para a organização 

4 Mudanças nos valores pessoais 

6 A inclusão promove mais 
engajamento na equipe  

3 
Sentimento de evolução enquanto 
pessoa  

6 A inclusão melhora o trabalho em 
equipe  

3 
Cultura organizacional não é 
totalmente inclusiva  

2 A inclusão melhora a imagem da 
empresa  

3 
A estrutura organizacional não é 
totalmente inclusiva  

1 
A inclusão é percebida como 
benéfica para a vida da pessoa 
com deficiência 

2 Mudanças na sociedade 

1 A inclusão melhora o clima 
organizacional 

2 
Mudanças no estigma de 
incapacidade 

1 A inclusão traz benefícios para a 
sociedade 

1 
A inclusão é feita por meio do 
Instituto  

1 
A inclusão traz o benefício de 
cumprir e Lei de Cotas 

  1 

Ausência de iniciativas que 
incentivem gestores para a 
inclusão 

Fonte: A autora, 2019 

 

Quando a abordagem se deu em torno da categoria “Benefícios da 

Inclusão de Pessoas com Deficiência”, o tema de maior frequência foi que a 

inclusão aumenta a empatia nas pessoas e desenvolve a tolerância e mais 

engajamento. A percepção de benefícios se deu especialmente na perspectiva 

do desenvolvimento de competências humanas e comportamentais das pessoas 

envolvidas com a inclusão. Os subtemas de maior frequência referem-se a uma 

“ampliação da visão de mundo” de quem vive a experiência de incluir, isto é, os 

benefícios ultrapassam os muros da empresa e chegam até a vida particular das 

pessoas envolvidas. Na mesma direção e número de frequências, tem-se a 

“mudança positiva na cultura organizacional”. 

 

Quadro 18: Frequência Treinamento de Gestores 
TREINAMENTO DE GESTORES 

F TEMAS F SUBTEMAS 
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10 
Ausência de treinamentos para a 
inclusão de PcD nas equipes  

9 
Falta de apoio e material de 
comunicação  

5 Inclusão com apoio do Instituto  6 Busca voluntária pelo conhecimento  

3 Gestores despreparados 6 Utilização de recursos próprios  

3 
Ausência de práticas de gestão da 
diversidade  

3 Falta de metodologia de inclusão  

2 Treinamentos pontuais 1 
Falta de envolvimento por parte da 
empresa  

1 
Inclusão apenas para atender à lei 
de cotas  

1 Gostaria de ter recebido treinamentos  

Fonte: A autora, 2019 

 

Quando verificado a respeito da categoria “Treinamento dos Gestores”, o 

tema que mais obteve destaque foi a “Ausência de treinamentos para a inclusão 

de PcDs nas equipes”, que revelou a carência que os funcionários possuem em 

termos de capacitação, treinamento e informações sobre como incluir pessoas 

com deficiência nas suas equipes. Também foi destacado, que não há nenhum 

material de comunicação que contenha orientações específicas de como efetuar 

a inclusão. 

 

Quadro 19: Frequência Percepção sobre a Gestão da Diversidade 

PERCEPÇÃO SOBRE A GESTÃO DA DIVERSIDADE 

F TEMAS F SUBTEMAS 

8 
Considera a prática de gestão da 
diversidade um facilitador do 
processo de inclusão  

9 
Melhorar a comunicação e o 
treinamento dos gestores para a 
inclusão  

8 
Considera necessário ter um 
projeto específico de gestão da 
diversidade  

7 Oferecer mais apoio aos gestores  

4 
Considera desnecessário ter um 
projeto específico de gestão da 
diversidade  

6 
Estruturar os processos de 
inclusão  

3 
A prática de gestão da diversidade 
traz segurança às PcD na empresa  

3 Capacitação do Instituto 

3 
Considera a prática de gestão da 
diversidade exclusiva e não 
inclusiva  

1 
 
Aprimorar o processo de inclusão 
que já existe. 

Fonte: A autora, 2019 

 

Foi identificado por meio da categoria “Percepção sobre a Gestão da 

Diversidade”, que os entrevistados “Consideram a prática de gestão da 

diversidade um facilitador do processo de inclusão”. Ou seja, se a organização 

contasse com uma prática específica de inclusão, seja sob a égide da gestão da 
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diversidade, seja só direcionada para a inclusão, o próprio processo seria 

facilitado e até mesmo, expandido. 

 No mesmo sentido, em termos de sugestão, foi expresso que a 

organização pode “Melhorar a comunicação e o treinamento dos gestores para 

a inclusão” e oferecer mais apoio. 

De maneira geral, constatou-se que a palavra “Ausência” esteve presente 

como destaque de temas em 3 dos 5 quadros: processo de gestão da 

diversidade, desempenho das pessoas com deficiência e treinamento de 

gestores. Isso expõe que existem muitas lacunas a serem preenchidas em 

termos de processos de inclusão na empresa, pois a ausência remete à 

inexistência. Em relação aos subtemas, o único padrão observado foi em nível 

interpretativo, referente a pontos críticos terem alcançado relevância, nos 

quadros 15, 16 e 18, respectivamente. 

A etapa de finalização da análise categorial-temática, foi concebida por 

meio da classificação do conteúdo. O conceito chave foi contemplado como 

“Pontos para Melhoria”, que representa a proposição final deste estudo. Então, 

todas as informações obtidas se transformaram em categorias que representam 

pontos ausentes na inclusão, os benefícios para a empresa e as oportunidades 

percebidas para aprimorar esse processo. 

Assim, foi possível alcançar categorias com temas e subtemas, que 

representam as informações com um significado completo em si mesmos, de 

acordo com a explicação que se desdobra abaixo: 

a) por ausência: foi definido como categoria pela manifestação de ausência 

de iniciativas em diversos pontos do processo de gestão da diversidade 

para a inclusão. As consequências representam elementos dos 

subtemas, pois percebeu-se durante o agrupamento que havia uma 

correlação entre uma informação e outra. A ausência de uma iniciativa de 

inclusão, trouxe, conforme discursos dos entrevistados, consequências 

para a organização. 

 

Quadro 20: Pontos para melhoria: por ausência e consequências 
POR AUSÊNCIA (TEMAS) CONSEQUÊNCIAS (SUBTEMAS) 

De práticas de gestão da diversidade; 
 

Falta de apoio e material de comunicação; 
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De avaliação de desempenho direcionada às PcD pela 

empresa; 

Iniciativas que incentivem gestores para a inclusão; 

Treinamentos para a inclusão de PcD nas equipes; 

Inclusão apenas para atender à lei de cotas; 

Não envolvimento da empresa;  

Falta de incentivo para incluir;  

Avaliações informais realizadas pelos gestores; 

Inclusão apenas para atender à lei de cotas; 

Gestores despreparados. 
 

Busca voluntária pelo conhecimento; 

Utilização de recursos próprios; 

Falta de metodologia de inclusão; 

Falta de envolvimento por parte da empresa;  

Treinamentos pontuais Cultura organizacional;   

A estrutura organizacional não é totalmente inclusiva; 

Gestão de conflitos envolvendo PcD é resolvido pelos 

próprios gestores ou funcionários; 

O desempenho da PcD é condicionado à condição da 

deficiência. 
 

Fonte: A autora, 2019 

 

b) por benefícios: foi definido como categoria pela manifestação de 

benefícios pessoais e organizacionais em decorrência da inclusão de 

pessoas com deficiência na empresa. Aqui, as consequências também 

representam elementos dos subtemas, pois percebeu-se durante o 

agrupamento que havia uma correlação entre uma informação e outra. A 

vivência com a inclusão e a diversidade trouxe consequências tanto para 

as pessoas envolvidas, quanto para a empresa e a sociedade, de acordo 

com seus relatos nas entrevistas. 

 

Quadro 21: Pontos para melhoria: por benefícios e consequências 
POR BENEFÍCIOS CONSEQUÊNCIAS 

Empatia;  Ampliação da visão de mundo;  

Tolerância; Mudanças nos valores pessoais; 

Engajamento;  Sentimento de evolução enquanto pessoa;  

Benéfica para a organização; Mudanças na sociedade; 

Melhora a imagem da empresa;  Mudança positiva na cultura organizacional;  

Melhora o clima organizacional; Mudanças no estigma de incapacidade; 

Trabalho em equipe;  O desempenho da PcD é visto de forma positiva. 

Benefício de cumprir e lei de cotas;   

Benefícios para a sociedade.   
  

Fonte: A autora, 2019 

 

c) por oportunidades: foi definido como categoria pela manifestação de 

oportunidades de ação por parte da empresa, em virtude dos pontos 

críticos que foram evidenciados nas entrevistas. Aqui, não se obteve o 

quadro com consequências, ao levar em conta que, se tais proposições 

forem implementadas, as consequências seriam as próprias sugestões 

materializadas. 
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Quadro 22: Pontos para melhoria: por oportunidades 
POR OPORTUNIDADES 

Gestão da diversidade como um facilitador do processo de inclusão; 

Necessário ter um projeto específico de gestão da diversidade;  

A prática de gestão da diversidade traz segurança às PcDs na empresa; 

Inclusão com apoio do Instituto; 

Existência de uma avaliação de desempenho de PcD realizada pelo Instituto; 

Processo de inclusão dividido entre RH e Instituto; 

Aprimorar o processo de inclusão que já existe; 

Melhorar a comunicação e o treinamento dos gestores para a inclusão;  

Estruturar os processos de inclusão; 

Apoio do Instituto para acompanhamento da PcD. 

Fonte: A autora, 2019 

 

Em termos gerais, foi possível identificar por meio dos dados analisados 

na fase 1 do estudo, sobre a responsabilidade legal, um dos pilares da 

governança corporativa, que a empresa está cumprindo integralmente a lei de 

cotas (8.213/91). Todavia, não foi possível observar questões ligadas à 

acessibilidade, tecnologias assistivas e medidas efetivas de conscientização dos 

colaboradores e gestores na etapa documental da fase 1, deixando tais quesitos 

para as entrevistas. 

Identificou-se pelos dados obtidos nas entrevistas com os profissionais, 

problemas relacionados a gestores despreparados, falta de apoio e treinamento 

para a inclusão e a estrutura organizacional não ser totalmente inclusiva.  

Sendo a acessibilidade (ou mudanças estruturais) e o treinamento de 

gestores questões essenciais para incluir e cumprir as orientações do 

documento do Ministério do Trabalho (2018), constatou-se que, a empresa ainda 

não cumpre integralmente os preceitos de responsabilidade legal, não podendo 

ser enquadrada como Socialmente Responsável, no que se refere às práticas de 

inclusão. 

De maneira geral, é concebível afirmar que a Lei de Cotas (8.213/91) 

assegura a contratação de pessoas com deficiência nas empresas, todavia, não 

assegura a inclusão. Em estudo que analisa a inclusão em diversas empresas 

nos 25 anos da lei de cotas, Simonello e Jackson Filho (2017) destacam que a 

inclusão ainda é tratada pelas empresas como necessidade de cumprir a 

legislação e evitar as sanções impostas pelos agentes de fiscalização. E ainda, 
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como sendo traço comum, o despreparo, o desconhecimento e à concepção 

reduzida da deficiência. Ao final, os autores concluem que o cumprimento da 

legislação é atribuído à fiscalização, e que a inclusão ocorre sem grandes 

investimentos e mudanças, imperando ainda uma visão reduzida da deficiência 

e das possibilidades destas pessoas. 

O estudo desenvolvido por Simonello e Jackson Filho (2017) vão ao 

encontro de informações obtidas nesta pesquisa. Os impedimentos apontados 

expõem uma ausência de práticas de gestão da diversidade, a saber, a falta de 

acessibilidade, de treinamento dos gestores e a pouca eficácia do suporte do 

setor de recursos humanos. Sem tais premissas e também um procedimento 

estabelecido de inclusão, não é possível considerar que a empresa objeto deste 

estudo seja inclusiva.  

Por outro lado, foi constatada a potencialidade da implementação de uma 

prática de gestão da diversidade na organização, com o intuito de estruturar a 

inclusão e preencher as lacunas existentes no atual processo de inclusão. Outro 

ponto de destaque se dá pela percepção durante as entrevistas que, os 

profissionais são a favor e se esforçam para incluir pessoas com deficiência. Ou 

seja, existe uma predisposição e aceitação por parte das pessoas, o que 

contribui e facilita a implementação de qualquer processo e prática de gestão da 

diversidade. 

 

4.2 O projeto de inclusão de pessoas com deficiência da empresa, na 

perspectiva do que é realizado pelo seu Instituto de Responsabilidade 

Social 
 

O projeto de inclusão de pessoas com deficiência realizado pelo Instituto, 

foi uma alternativa encontrada pela empresa para promover a inclusão de forma 

mais assertiva, permitindo o desenvolvimento técnico e comportamental da 

pessoa com deficiência, antes de ingressar na função efetiva. 

 Denominado de Projeto Ação e Inclusão, o processo começa pelo 

recrutamento e seleção dos profissionais, com triagem de currículos, entrevistas 

com os candidatos, familiares (se necessário) e avaliação do perfil 

socioeconômico (ANEXO C). Quando profissionais que já estão qualificados e 

possuem vivência em algum segmento do mercado são identificados no 

processo, estes, são reencaminhados ao setor de Recursos Humanos para 
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concorrer as vagas disponíveis naquele momento. Os que se enquadram nos 

preceitos da vulnerabilidade social, são contratados em regime celetista na 

função de Auxiliar Administrativo, pelo período de 04 horas por dia e começam 

sua jornada profissional em um curso de capacitação promovido pelo Instituto. 

Um dos objetivos da iniciativa, também é o cumprimento de cotas por parte da 

empresa. 

A capacitação ocorre na empresa, em um espaço-escola inclusivo, 

dentro da sede do Instituto, com acessibilidade arquitetônica e tecnologias 

assistivas. Como todos os alunos são funcionários, eles devem seguir as normas 

de conduta da empresa, participar da integração dos funcionários, marcar o 

ponto, usar uniforme e crachá de identificação. 

A formação começa pelo resgate de conhecimentos básicos primordiais 

para o exercício de qualquer atividade de trabalho: português, matemática, 

informática e postura profissional. A adequação do conteúdo e o tempo de cada 

módulo é dinâmico e varia conforme o rendimento e aprendizado da turma, tanto 

o instrutor quanto a psicóloga do projeto, monitoram as atividades e a evolução 

dos alunos, para determinar a continuidade ou encerramento do módulo. Esse 

procedimento foi adotado após o sistema por módulo em tempo determinado não 

apresentar os resultados esperados, falhando no desenvolvimento dos alunos 

com deficiência intelectual e os que possuíam escolaridade abaixo do ensino 

médio completo.  

No decorrer do curso, os alunos contam com disciplinas técnicas nas 

áreas: administrativa, financeira, recursos humanos e atendimento ao cliente. E 

os temas transversais: cidadania e meio ambiente, ética e sociologia, e 

comportamentais, voltadas ao trabalho em equipe e ao autodesenvolvimento.  

O tempo de curso é de até 12 meses e durante esse período, todos os 

alunos têm seu progresso acompanhado pela psicóloga, que avalia, trabalha 

com feedbacks individuais, e, dependendo do caso, envolve familiares e 

responsáveis para atuar de forma integrada. Cada aluno conta com um plano de 

desenvolvimento individual, e dependendo da performance no curso, o processo 

de inclusão na função pode ser adiantado, ou postergado. O respeito ao limite 

da pessoa com deficiência é um dos pilares mais importantes do projeto, que é 

pautado pela equidade. Conforme a deficiência e o histórico de vida, alguns 
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alunos necessitam de mais ou menos suporte da equipe do Instituto. Todavia, 

todos tem a oportunidade de progredir profissionalmente em seu próprio tempo. 

Na primeira turma do projeto, em 2014, foram 35 profissionais 

capacitados e 6 aproveitados em uma função efetiva. Os 2 anos seguintes, 

seguiram o mesmo modelo com muitos participantes no projeto e poucos 

incluídos ao final. Foi a partir de 2017 que o cenário mudou, com um pouco mais 

de participação do setor de Recursos Humanos e alguns gestores, 

especialmente os da área Administrativa e Contábil. Na mesma linha, o processo 

de acompanhamento foi intensificado, envolvendo mais as famílias, os órgãos 

de assistência social, parcerias para instituições de ensino foram consolidadas 

e melhorias de acessibilidade e de tecnologias assistivas foram implementadas 

nos setores. Os resultados de 2017 foram melhores, ao todo, 29 alunos 

passaram pelo projeto e 20 foram incluídos em uma vaga em um dos setores da 

empresa. Em 2018 foram 19 alunos que passaram pelo curso e 16 incluídos 

efetivamente na função após a capacitação.  

Os motivos de não inclusão pós-curso de um aluno são variados, alguns 

solicitam o desligamento para outras oportunidades. Há casos em que o aluno é 

desligado por questões comportamentais. Os pretextos vão desde a falta de 

interesse, desrespeito ao professor, negar-se a cumprir as regras da empresa, 

faltas excessivas sem justificativa, até mesmo assédio ou violência. É importante 

destacar que, é cada vez menor o número de pessoas que participam do projeto 

de capacitação do Instituto. Isso ocorre em via da efetivação dos alunos e a 

retenção desses profissionais nas funções da empresa. Isso revela que o próprio 

processo inclusivo amadureceu e hoje aproveita melhor os alunos capacitados.  

Prosseguindo a análise, as entrevistas realizadas com os participantes 

do processo de inclusão, tiveram como foco central a questão da deficiência, por 

meio da verificação de como o Instituto de Responsabilidade Social da empresa 

realiza um processo de inclusão. O enquadramento foi pautado no modelo 

médico ou modelo social da deficiência. A discussão dos resultados foi 

confeccionada a partir dos temas decodificados, que determinaram a 

intencionalidade das falas e proporcionaram a interpretação de alguns discursos 

pelo pesquisador.  

Os resultados foram expressos pela elaboração de um Quadro 23 que 

revelou o processo de codificação do material, apresenta os temas 
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decodificados, as análises de contexto e o enquadramento em uma das 

categorias de análise: modelo médico ou modelo social da deficiência. 

 

Quadro 23: Análise Processo de Inclusão do Instituto 

TEMAS UNIDADES DE CONTEXTO 

CATEGORIAS DE 
ANÁLISE (MODELO 
MÉDICO E MODELO 

SOCIAL) 

Esforços pessoais 

"Eu tento buscar situações em que eu consiga 
me superar".  
"preciso me concentrar bastante para entender 
as coisas, pois as vezes tem muito barulho". 
"Arrumo um jeito para subir nos lugares sem 
acessibilidade ou peço ajuda para alguém 
alcançar". 
"Quebrar o preconceito no mercado mostrando 
que sou capaz". 

Modelo médico 

Capacitação no processo de 
inclusão 

"Ajuda muito, são conhecimentos que não tinha 
a menor ideia de como era e funcionava". 
"Aqui eu achei os professores melhores, as 
pessoas de convivência, a estrutura, o lanche, 
tudo". 
"Aqui tenho mais oportunidades de aprender". 
"Eu gosto da capacitação do Instituto. Se 
pudesse só ficava aqui". 
"To gostando bastante, aprendendo bastante". 
"O conteúdo é realmente aplicável no trabalho". 

Modelo social 

Acolhimento 

"por toda essa interação social que tem e pelo 
nível de respeito que os professores e pessoal 
do Instituto tem pela gente". 
"Aqui é tranquilo, é sossegado, todo mundo se 
dá bem, conversa, apoia, é unido". 
"Me sinto parte da vida deles, como se 
fôssemos uma família". 
"Quando eu cheguei todo mundo me recebeu 
bem, hoje me sinto à vontade". 
"o que eu gosto é do ambiente, o seu Jair já 
recebe a gente com o maior sorriso. A 
receptividade é o que mais me ajuda, é o que 
me faz sentir bem-vindo". 
"As pessoas dão bom dia, perguntam o nome, 
se está tudo bem". 

Modelo social 

Estrutura 

"Eu sugeriria a questão do ponto, que deveria 
ter um dentro do Instituto e não só lá em baixo 
na concessionária". 
"Não tem piso tátil, falta estrutura para quem 
tem deficiência visual total". 
"Ter mais computadores para os alunos, hoje 
falta". 

Modelo médico 



 
 

105 
 

Satisfação 

"Sinto que estou me desenvolvendo e me 
capacitando. Me sinto muito bem". 
"Eu me sinto bem em ir pra aula, aqui não tem 
sentimento que eu sentia em outros empregos, 
de acordar e sentir um peso em ir". 
"Pelo suporte que a gente tem de sair daqui 
mais capacitado". 
"O Projeto se importa realmente com os 
alunos".  
"Os alunos recebem muita ajuda e são 
respeitados". 
"Cada um no seu ritmo, cada um tem um tipo 
de dificuldade de aprendizado, isso é 
respeitado, acho bastante interessante". 
"O Lanche fornecido e o ambiente". 
" Me sinto capaz  de ir para uma vaga e 
satisfeito por fazer parte do projeto".  

Modelo social 

Fonte: A autora, 2019 

 

Primeiramente, os temas codificados na análise foram: esforços 

pessoais, capacitação no processo de inclusão, acolhimento, estrutura e 

satisfação. A seguir, serão expostos cada um dos temas, juntamente com a 

interpretação e inferência produzida. 

O tema “esforços pessoais” refere-se aos esforços que as pessoas com 

deficiência realizam, numa tentativa de se equiparar aos demais, seguindo os 

preceitos do modelo médico da deficiência, o qual o deficiente se adequa ao 

ambiente.  

Arrumo um jeito para subir nos lugares sem acessibilidade ou peço 
ajuda para alguém alcançar.  
 
Quebrar o preconceito no mercado mostrando que sou capaz (PcDs 
ENTREVISTADAS, 2019). 
 

 

Verificou-se com base no documento do Ministério do Trabalho (2018), 

que é de atribuição da empresa a adaptação dos ambientes e medidas efetivas 

de conscientização dos colaboradores para a inclusão da empresa, e em alguns 

casos, fica a cargo da própria pessoa sua adaptação. 

A “Capacitação no processo de inclusão”, é sustentada pela percepção 

que os entrevistados possuem, sobre o aprendizado e desenvolvimento 

proporcionado pelo Instituto de Responsabilidade Social da Empresa. Quando a 

pessoa com deficiência não está profissionalmente qualificada, resulta em 

barreiras para a obtenção de um emprego, pois as empresas preconizam a 

qualificação de seus contratados (SASSAKI, 2010).  
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Entre os 12 entrevistados, 6 possuem o ensino fundamental completo, 2 

o ensino médio incompleto e 4 o ensino médio completo.  O perfil de deficiência 

dos entrevistados se concentrou em: três deficientes visuais, sendo dois com 

baixa visão e um visual total (cego). Quatro pessoas com deficiência intelectual, 

sendo três com o grau leve e uma de grau moderado. Dois deficientes auditivos 

e um deficiente físico. Também foram ouvidas duas pessoas com deficiência 

múltipla, sendo intelectual e nanismo e a outra, intelectual e motora.  

Os autores Toldrá, Marque e Brunello (2010) em estudo que analisa as 

práticas e os programas de capacitação e inclusão para o mercado de trabalho, 

demonstraram que a contribuição das instituições para a inclusão se deve à sua 

capacidade de preparar e facilitar a inserção da pessoa com deficiência para o 

trabalho. Neste mesmo sentido, observou-se pelos dados obtidos, que a etapa 

de capacitação proporcionada pelo Instituto de Responsabilidade Social da 

empresa, é uma forma de combate à desigualdade, proporcionando condições 

para que os deficientes aprendam e se desenvolvam dentro da empresa: 

 

Eu gosto da capacitação do Instituto. Se pudesse só ficava aqui.  
 
Aqui tem paciência, o professor explica quantas vezes for necessário. 
 
O conteúdo é realmente aplicável no trabalho. 
 
Pretendo começar a fazer faculdade este ano de análise de 
desenvolvimento de sistemas, com incentivo do Instituto. (PcDs 
ENTREVISTADAS, 2019). 
 

 

Foi evidenciado que este processo é visto como algo que agrega a vida 

profissional dos participantes, e os incentiva em seu desenvolvimento 

profissional. Logo, este tema se enquadra no modelo social da deficiência. 

O tema “acolhimento”, foi configurado em virtude dos discursos que 

dizem respeito à percepção de tratamento que os entrevistados recebem no 

Instituto.  

O que eu gosto é do ambiente, o seu Jair já recebe a gente com o maior 
sorriso. A receptividade é o que mais me ajuda, é o que me faz sentir 
bem-vindo. 
 
As pessoas dão bom dia, perguntam o nome, se está tudo bem (PcDs 
ENTREVISTADAS, 2019). 
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Os entrevistados demonstraram satisfação em pertencer ao projeto do 

Instituto, sentindo-se inseridos no ambiente, e, respeitados pelas pessoas. O fato 

de dar bom dia ser um motivo de menção durante uma das entrevistas, mostra 

que a invisibilidade e a exclusão ainda estão presentes na vida das pessoas com 

deficiência. Foi percebido que a maioria dos entrevistados se sentem valorizados 

enquanto profissionais, quando são reconhecidos e cumprimentados pelos seus 

colegas de outros setores. Toda essa dinâmica relacional, muito comum nos 

ambientes de trabalho, na visão deles representa uma barreira atitudinal 

vencida, pois é a materialização do pertencimento àquele grupo. 

Desta forma, na visão dos entrevistados, o Instituto conta com um 

ambiente humanizado que acolhe os seus alunos, preocupando-se com o 

tratamento que lhes é dispensado e com o seu bem-estar. Esses preceitos se 

enquadram no modelo social da deficiência. 

Quando o tema foi a “estrutura”, houveram algumas críticas pontuais, 

especialmente pelo entrevistado com deficiência visual total: 

 

Eu sugeriria a questão do ponto, que deveria ter um dentro do Instituto 
e não só lá em baixo na concessionária.  
 
Não tem piso tátil, falta estrutura para quem tem deficiência visual total. 
(PcDs ENTREVISTADAS, 2019). 

 
 

A ausência de piso tátil e até mesmo o relógio ponto em locais de difícil 

acesso para quem tem nanismo (não alcança o ponto) ou deficiência visual 

(dificuldade na locomoção), são fatores que demandam da própria pessoa 

maneiras de driblar as adversidades no trabalho. Esta realidade remete ao 

modelo médico da deficiência, além do descumprimento da responsabilidade 

legal por parte da empresa. 

A “satisfação” emerge como o último tema codificado. Nele, foram 

proferidos discursos que demonstram que de maneira geral, uma impressão 

positiva em relação ao processo de inclusão do Instituto. 

 

Eu me sinto bem em ir pra aula, aqui não tem sentimento que eu sentia 
em outros empregos, de acordar e sentir um peso em ir. 
 
O Projeto se importa realmente com os alunos.  
 
Aqui? Eu não vi nada, nenhum ponto negativo. Tá tudo muito bom pra 
mim. 
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Sentimento de poder avançar cada vez mais. 
 
Os alunos recebem muita ajuda e são respeitados (PcDs 
ENTREVISTADAS, 2019). 

 
 

Outro aspecto de satisfação, se deu em decorrência da renda obtida pela 

contratação para a participação no projeto do Instituto ser de extrema 

importância para a composição da renda familiar. Dos 12 entrevistados, 11 

dependem do salário recebido para seu sustento e de sua família. Oito dos 

entrevistados também relataram dificuldades na obtenção de um emprego em 

outras empresas, por conta de sua baixa escolaridade ou até mesmo pela 

deficiência. Este também é um dos motivos de satisfação, pela oportunidade de 

ser incluído e desenvolvido, dentro da própria empresa. 

Mesmo que alguns pontos em termos de esforço pessoal e estrutura 

tenham ressalvas e pontos negativos, o panorama geral do processo de inclusão 

do Instituto foi favorável. O modelo médico ainda persiste em determinadas 

situações, todavia, o modelo social sobrepõe em função da percepção dos 

entrevistados nos outros temas. O acolhimento e o estímulo ao aprendizado pela 

capacitação foram fatores que tiveram grande peso nesta etapa da pesquisa, e 

sobrepuseram até mesmo as falhas do processo de inclusão do Instituto.  

Ao final da maioria das entrevistas, houveram muitos agradecimentos 

pela oportunidade de experienciar a inclusão pelo projeto do Instituto. 

Especialmente pela forma de tratá-los, pelo carinho e cuidado. Mais do que todas 

as categorias, neste momento da pesquisa a maior contribuição em termos de 

percepção foi sobre a importância da humanização e do acolhimento para a 

inclusão. Afetividade e o respeito ao ser humano em sua totalidade, são de fato 

os pontos relevantes para as pessoas com deficiência entrevistadas. Até mesmo 

pontos negativos foram minimizados, e, em muitos momentos, foi necessário 

insistir para que revelassem suas insatisfações, depois de muito insistir, alguns 

poucos relatos sobre falhas vieram.  

 

4.3 Recomendações para a inclusão sob a ótica do cumprimento das 

exigências legais: das práticas de responsabilidade social e das pessoas 

com deficiência 
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A conclusão que se chegou nas fases 1 e 2 da pesquisa equivale a um 

caminho com uma bifurcação ao final. São 2 panoramas distintos da mesma 

organização que representam mundos diferentes, por um lado existe um 

processo de inclusão que insere as pessoas com deficiência em uma função 

profissional, sem treinar os gestores ou providenciar mudanças estruturais e de 

acessibilidade. E do outro, um processo de desenvolvimento educacional e 

profissional, que desenvolve e promove acompanhamento individualizado dos 

participantes. A problemática entorno disso, é que as iniciativas não se 

conversam e convergem em uma empresa inclusiva. Desse modo, a 

organização não consegue alcançar de fato a inclusão, pois não há uma 

homogeneidade nos processos e papéis bem delimitados entre os setores 

envolvidos. 

A mesma perspectiva se manifesta quando a inclusão é vista sob a ótica 

da responsabilidade legal. Urge repensar o atual processo de inclusão junto aos 

outros setores da empresa. Pois somente desta forma, as ações realizadas pelo 

Instituto em prol da inclusão poderão ir além do cumprimento da Lei e ser 

considerada uma iniciativa de Responsabilidade Social.  

A primeira fase da pesquisa mostrou que os profissionais da empresa 

que lidam com pessoas com deficiência em seu dia a dia de trabalho, estão 

insatisfeitos com o processo de inclusão promovido pela empresa. Foram 

apontadas diversas falhas no processo, desde a ausência de uma prática formal 

de inclusão, até o treinamento com os gestores. Por outro lado, quando as 

entrevistas ocorreram com as pessoas com deficiência que fazem parte do 

processo de inclusão realizado pelo Instituto de Responsabilidade Social da 

empresa, os resultados verificados apontaram para outra direção. Existe uma 

satisfação e uma avaliação majoritariamente positiva por parte dos 

entrevistados, que são pessoas com deficiência. O que demonstra que a 

inclusão se desdobra em diversos níveis. Neste caso, verificou-se a importância 

de se ter estruturado um processo homogêneo cuja abrangência permeia por 

todos os setores da organização.  

Ficou evidenciado que o Instituto desenvolve e capacita as pessoas com 

deficiência. Por meio do processo de inclusão elas são preparadas para após a 

etapa de capacitação, ingressar em uma atividade na empresa. Contudo, foi 

identificado que esse processo apresenta falhas de comunicação, suporte e 
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treinamento para quem inclui (os profissionais da empresa). Confirmou-se que 

falta sinergia entre os setores responsáveis pela inclusão na empresa, 

especialmente entre o setor de recursos humanos e o Instituto de 

Responsabilidade Social. Observou-se que, a empresa acaba deixando de lado 

premissas importantes para inclusão na perspectiva da responsabilidade legal, 

a exemplo da acessibilidade, de acordo com o que foi citado anteriormente. E o 

Instituto, sob o amparo da responsabilidade social, atua com o desenvolvimento 

de pessoas com deficiência em vulnerabilidade social, proporcionando-as 

oportunidades de aprendizado e desenvolvimento individualizado.  

Com base no que foi investigado e descrito nos parágrafos anteriores, foi 

possível identificar oportunidades de melhorias para a inclusão de pessoas com 

deficiência da empresa, dentro das exigências legais e de responsabilidade 

social. Todavia, preencher estas lacunas pressupõe um método, um programa 

de implementação e adequação para a inclusão. Em consonância com esta 

dinâmica, os autores Simonelli e Camarotto (2011), apresentam uma 

contribuição a esse estudo, ao desenvolver um modelo de inclusão que prevê a 

preparação social e técnica das pessoas com deficiência para o trabalho, bem 

como a adequação do ambiente profissional. Tais ações são desenvolvidas em 

estágio profissional, realizado na empresa, por meio de acompanhamento 

psicossocial e do desenvolvimento técnico das pessoas.  

No caso da empresa, a preparação técnica já é realizada pelo seu Instituto 

de Responsabilidade Social, e a oportunidade se faz pela adequação da 

estrutura e a possibilidade de mesclar a atividade educacional com um estágio 

nos setores da empresa. Essa frente poderia ampliar o alcance da inclusão e ao 

mesmo tempo, construir uma comunicação mais assertiva com os gestores. 

Em termos pragmáticos, para dar início a um programa de gestão da 

diversidade para a inclusão de pessoas com deficiência, a empresa deve ter, 

primeiramente, uma compreensão abrangente dos problemas que foram 

evidenciados na pesquisa, para depois elaborar uma estrutura geral para esse 

programa. A implantação de um sistema de gestão da diversidade exige 

investimento em tempo e pessoal, pois abrange diversos setores e atores dentro 

da empresa. 

Desta maneira, foram identificados na fase 1, pontos de melhoria para os 

processos inclusivos, com destaque de relevância para: 
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a) Necessidade de ter um projeto específico de gestão da diversidade;  

b) Processo de inclusão ser dividido e organizado entre o RH e o Instituto; 

c) Estruturar os processos de inclusão; 

d) Sistematizar a comunicação e fluxo de treinamento dos gestores para a 

inclusão; 

e)  Estruturar os ambientes organizacionais para torna-los acessíveis e 

inclusivos. 

Além disso, sugere-se mesclar o estágio nos setores com a atividade 

educacional. 

Dentro dos preceitos legais, do documento do Ministério do Trabalho 

(2018), está descrito que “As empresas eficazes na inclusão de PcD “... 

costumam estabelecer parcerias, planos de ação, projetos e/ou programas de 

inclusão”. Desta maneira, a recomendação inicial se faz em torno da 

estruturação de um projeto único de inclusão, podendo ser sob a égide da 

“Gestão da Diversidade” ou ser específico para a inclusão de pessoas com 

deficiência. O importante é que haja uma iniciativa específica para isso. A 

concepção do novo processo inclusivo, será mais assertivo se tiver o 

envolvimento do Instituto e do setor de Recursos Humanos da empresa. De 

forma integrada, os setores poderão elaborar procedimentos, fluxos de trabalho, 

papéis e atribuições descritas e formalizadas. Posteriormente, poderão ser 

delegados aos setores de marketing, um plano de comunicação integrado para 

a criação da identidade de comunicação do novo processo, bem como, os 

desdobramentos para treinamentos, cartilhas e demais ideias para informar e 

sensibilizar colaboradores. A comunicação é um dos pilares mais relevantes do 

processo inclusivo, ao considerar que todos os colaboradores deverão saber 

como realizá-la e onde buscar ajuda ou mais informações.  

Também é de suma importância que a organização realize o mapeamento 

das suas unidades de negócio, a fim de introduzir mudanças em nível estrutural 

para acessibilidade. Foram evidenciadas algumas falhas neste quesito. A 

“adaptação dos ambientes” é um dos eixos fundamentais para o cumprimento 

da lei de cotas (LEI 8.213/91), das exigências do Ministério do Trabalho e do 

modelo social da deficiência. Este esforço deverá ser contínuo e integrado ao 

novo processo de inclusão. Neste caso, é preciso trabalhar também com os 

setores responsáveis pela arquitetura e engenharia da empresa. Aqui cabe 
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destacar que ao se abordar mudanças de estrutura para a acessibilidade, 

implicam-se custos adicionais que nem sempre as organizações podem e/ou 

estão dispostas a investir. Esta parte da inclusão não envolve somente questões 

de planejamento e organização, mas disponibilidade de recursos financeiros 

para mudanças. Este aspecto acaba sendo uma barreira considerável ao se 

tratar de tornar a empresa mais inclusiva. Não foram levantados especificamente 

na empresa objetivo desta pesquisa, se a parte financeira é um impeditivo para 

efetivar as mudanças estruturais apontadas. Todavia, cabe mencionar ao se 

tratar de uma questão relevante dentro da temática de inclusão. 

Na fase 2 da pesquisa, foram verificadas algumas falhas de estrutura, 

acessibilidade, computadores para a sala de aula e o ponto eletrônico. Todos 

estes itens se enquadram no processo descrito anteriormente. Ao se instituir um 

projeto específico para a inclusão, estes quesitos devem ser levados em conta.  

O que a pesquisa demonstra é que a inclusão tem suas complexidades. 

São muitos os desafios internos, financeiros e atitudinais. Contudo, nada disso 

seria relevante sem o acolhimento, o tratamento digno, respeitoso e inclusivo. 

Ferramentas e instrumentos facilitam processos, mas não geram engajamento e 

satisfação. São as pessoas que fazem toda a diferença, e a mudança deve 

começar por elas. 

 

5 CONSIDERAÇÕES  

 

O objetivo desse estudo foi investigar um processo de inclusão 

profissional de pessoas com deficiência em uma empresa do setor de varejo, 

com vista a identificar oportunidades de melhorias para enquadrá-lo dentro das 

exigências legais e de responsabilidade social. A pesquisa de natureza 

qualitativa, exploratória e descritiva, foi realizada em campo no maior grupo de 

concessionárias do sul do Brasil e teve como molduras teóricas a Governança 

Corporativa, Responsabilidade Legal, Compliance, Responsabilidade Social e a 

Deficiência: modelo médico e social.  

A empresa conta com um Instituto de Responsabilidade Social que possui 

um projeto para capacitar e desenvolver pessoas com deficiência. Também, faz 

contratações de pessoas com deficiência pelo setor de recursos humanos. Os 
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dois cenários internos foram pesquisados, e proporcionaram pontos de vistas 

distintos.  

Na fase 1, diversos documentos da empresa foram analisados e gestores 

e profissionais que incluem em seu dia a dia de trabalho foram entrevistados. 

Referente à Responsabilidade Legal, a empresa cumpre integralmente a lei de 

cotas (LEI 8.213/91). Os resultados apontaram que a empresa conta com um 

programa de compliance, possui um código de conduta que aborda o respeito 

às pessoas com deficiência, e ainda, um canal de denúncias para relatar 

eventuais problemas e ocorrências. Todavia, existem falhas em termos de 

acessibilidade e treinamento de gestores, o que impediu o enquadramento da 

empresa nos preceitos de Responsabilidade Social, tendo quesitos de 

Responsabilidade Legal para cumprir previamente. 

Em termos de gestão da diversidade, foi identificada a ausência de 

práticas, falhas estruturais e falta de um método de trabalho consistente para o 

processo de inclusão. Também foi evidenciado a ausência de treinamentos para 

gestores e apropriação por parte dos funcionários que acabam sendo 

incumbidos de incluir, buscando informações por conta própria. Identificou-se 

ainda que, o Instituto de Responsabilidade Social realiza um trabalho de 

capacitação próprio para pessoas com deficiência, denominado Projeto Ação e 

Inclusão. Revelou-se, por meio da análise, que os entrevistados separam o 

Instituto do restante da empresa, e destacam que a empresa não conta com 

práticas inclusivas, somente o Instituto e de forma insuficiente. 

Quando o estudo avançou para a fase 2, que é verificação dos processos 

de inclusão do Instituto de Responsabilidade Social, percebeu-se que o projeto 

abrange a capacitação e o desenvolvimento da pessoa com deficiência.  O 

objetivo é inclui-los posteriormente em uma função na empresa. Na visão dos 

entrevistados, que são pessoas com deficiência participantes do projeto, o 

acolhimento e a oportunidade de aprendizagem são os melhores pontos da 

iniciativa. 

 O nível de satisfação também foi majoritariamente positivo. Os principais 

pontos de melhoria, decorrem de ajustes em acessibilidade para deficientes 

visuais e a aquisição de computadores para as aulas. Nesta etapa do estudo, foi 

verificado que existe uma iniciativa de inclusão, contudo, ela termina quando a 

pessoa com deficiência está pronta para ir para uma vaga na empresa. 
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Resumidamente, o Instituto capacita e a empresa não promove continuidade no 

processo, existe uma falha de comunicação entre os setores e de alinhamento 

para que a inclusão tenha continuidade e processo. 

Ao final, com base nos dados analisados, sugere-se melhorias para o 

processo de inclusão com a implantação de um programa de gestão da 

diversidade para pessoas com deficiência, a reestruturação do fluxo de trabalho 

com a delimitação dos atores envolvidos (Instituto e setor de Recursos Humanos 

da empresa) e elaboração de uma metodologia própria para o projeto. Todo esse 

conjunto de sugestões vislumbram a continuidade do projeto e seu 

aprimoramento por meio das proposições. 

Por meio da pesquisa, foi possível perceber as mudanças positivas que a 

inclusão já proporcionou aos profissionais da empresa. A organização conta com 

pessoas dispostas a incluir, que necessitam de mais apoio e suporte. A visão 

dos alunos do projeto de inclusão do Instituto, enfatizou a relevância da 

humanização e do acolhimento na inclusão. O sentimento de pertencimento ao 

grupo, motiva o aprendizado e gera resultados positivos.  

No final é preciso relatar que a contratação de pessoas com deficiência é 

efetivada dentro da empresa, a inclusão ainda não. Cumpre-se a cota, mas não 

se inclui inteiramente. A falta de estrutura, processos e de suporte apresentam 

uma realidade que desafia a inclusão. Incluir não é inserir uma pessoa em um 

trabalho, mas proporcionar-lhe condições do pleno exercício do seu potencial e 

talento. É uma filosofia que abrange todos os funcionários, de todos os escalões 

da empresa, do início ao fim de seus processos. É uma dinâmica que é 

incorporada nos valores das pessoas e compreendida como algo que beneficia 

a empresa, a sociedade e o indivíduo que inclui. É um novo jeito de ver o mundo, 

de agir e pensar. Por isso a temática é tão complexa, um verdadeiro desafio para 

qualquer organização, pois implica em transformações em um nível muito 

profundo.  

Mesmo que a inclusão da empresa não seja plenamente concebida, um 

importante passo já foi dado, pelo Instituto da Responsabilidade Social da 

empresa acerca do trabalho desenvolvido com as pessoas com deficiência. 

Trazer para dentro da empresa um processo de desenvolvimento profissional 

demonstra um olhar sensível diante das desigualdades sociais e humanas.  A 

organização também conta com pessoas dispostas e incluir e que valorizam o 
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potencial humano. Somente nestes dois aspectos, percebe-se uma abertura 

para que a inclusão se efetive. Cabe agora a empresa continuar a percorrer o 

caminho para a igualdade e desenvolver novas soluções e respostas frente aos 

apontamentos indicados por esta pesquisa.  

Embora se tenha atingido ao objetivo proposto, destaca-se que são várias 

as limitações desta pesquisa. Algumas estão relacionadas à própria 

complexidade inerente à condição de ser deficiente, pois, não foi possível 

abordar diversos outros temas que emergiram durante a pesquisa. 

Aprofundamentos da vulnerabilidade social, acessibilidade urbana, limitações 

das deficiências que inferem no crescimento profissional e falta de envolvimento 

dos familiares em casos de deficiências múltiplas ou intelectuais são exemplos 

destes pontos.  

No entanto, considera-se que a principal limitação da pesquisa foi a 

impossibilidade de pesquisar os profissionais com deficiência que já passaram 

pelo projeto de capacitação do Instituto, e atualmente estão em função na 

empresa. Optou-se por centrar-se nos que ainda estão em condição de 

vulnerabilidade social e em desenvolvimento, para mostrar as duas faces de 

inclusão da organização.  

Além de várias sugestões de novas pesquisas anunciadas ao longo da 

análise dos resultados, novos dados podem ser complementados, por exemplo: 

a) Com os impactos na inclusão profissional decorrentes da condição 

de vulnerabilidade social; 

b) Questões de negligência no envolvimento familiar no 

desenvolvimento dos deficientes intelectuais e múltiplos;  

c) A falta de acessibilidade urbana e suas implicações na inclusão 

profissional; 

d) A importância da capacitação para a inclusão. 

A contribuição deste trabalho se faz pela oportunidade de trazer um caso 

real de uma organização que enfrenta os desafios da inclusão. A partir do 

diagnóstico e do que foi exposto, é possível conhecer os diversos 

desdobramentos que a Lei de Cotas (LEI 8.213/91) implica, e ao mesmo tempo, 

uma perspectiva organizacional do que pode ser feito para que um processo 
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inclusivo seja bem-sucedido. Por meio deste trabalho, é possível perceber os 

desafios reais da construção da gestão da diversidade. 

Finalmente, o tema da gestão da diversidade para a inclusão de pessoas 

com deficiência, ainda é recente no campo dos estudos organizacionais. São 

inúmeras as possibilidades de desenvolvimento de estudos. A realização de 

novas investigações pode contribuir para a diminuição das desigualdades sociais 

e exclusão sofridas pelas pessoas com deficiência, o que representa um campo 

dinâmico, complexo e relevante de estudos. 
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Anexo B – Termo de consentimento da pesquisa 
 

                                                                   MESTRADO PROFISSIONAL   

EM GOVERNANÇA E SUSTENTABILIDADE - ISAE  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO  

 INCLUSÃO PROFISSIONAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM UMA EMPRESA DO SETOR DE 

VAREJO: ESTUDO DE CASO SOB A PERSPECTIVA DA GESTÃO DA DIVERSIDADE, 

RESPONSABILIDADE LEGAL E SOCIAL. 

Eu 

____________________________________________________________________,portador 

do  RG nº___________________________, abaixo assinado, dou meu consentimento livre e 

esclarecido para participar como voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade dos pesquisadores Andréa L. Q. da Silva e Profª. Drª Isabel J. Grimm, do 

Programa de Pós-Graduação, Mestrado Profissional em Governança e Sustentabilidade do 

Instituto Superior de Administração e Economia - ISAE.  A referida pesquisa foi autorizada 

previamente pela presidência da área de Responsabilidade Social da empresa e pela gerência 

de Recursos Humanos. 

Assinando o Termo de Consentimento estou ciente de que:  

1. O objetivo da pesquisa é: Investigar um processo de inclusão profissional de pessoas 

com deficiência em uma empresa do setor de varejo, com vista a identificar 

oportunidades de melhorias para enquadrá-lo dentro das exigências legais e de 

responsabilidade social:  

2. Durante o estudo serão realizadas entrevistas presenciais com profissionais 

selecionados da empresa do setor de varejo objeto de estudo;  

3. Obtive todas as informações necessárias para poder decidir conscientemente sobre 

minha participação na referida pesquisa;  

4. Estou livre para interromper a qualquer momento minha participação na pesquisa, o 

que não me causará nenhum prejuízo;  

5. Meus dados pessoais serão mantidos em sigilo e os resultados gerais obtidos na 

pesquisa serão apenas para alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluindo 

sua publicação na literatura especializada;       

6. Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo Andréa L. Q. da Silva, 

conforme necessário, pelo número de telefone (41) 3017 7656;   

7. Este Termo de Consentimento é feito em duas vias, sendo que uma permanecerá em 

meu poder e outra com o pesquisador responsável.  
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Curitiba, _______ de _____ de 20__  

 

  

___________________________________________ 

Assinatura Participante da Pesquisa 

 

___________________________________________ 

Andréa L. Q. da Silva 
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Anexo C – Avaliação do perfil socioeconômico 

 
 

QUESTIONÁRIO DE PERFIL SOCIOECONÔMICO 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL  2018 

 

 

A veracidade das respostas e a devolução deste questionário é necessária e indispensável para sua participação no 

programa. Todas as questões visam à coleta de informações para a avaliarmos a empregabilidade e eficiência 

do programa. Para concorrer à bolsa de estudos é necessário preencher todas as informações solicitadas. 

 Todos os dados obtidos deste questionário serão confidenciais. 

 

DADOS PESSOAIS 

Nome:   Projeto:  

Endereço: 
  

                                  Bairro: 

E-mail:   

Deficiência CID: 

Cor/etnia: [  ] Branco(a). [  ] Pardo(a) [  ] Negro(a). [  ] Amarelo(a). [  ] Indígena 

DADOS SOCIOECONÔMICOS 

1. Onde você nasceu? 

Cidade:___________________________________________ Estado: _______________________ 

2. Onde e como você mora atualmente? 

[  ] Em casa ou apartamento, com sua família. 

[  ] Em casa ou apartamento, sozinho(a). 

[  ] Em quarto ou cômodo alugado, sozinho(a). 

[  ] Em casa de outros familiares 

[  ] Em casa de amigos 

[  ]Em habitação coletiva: hotel, hospedaria, quartel, pensionato, república, etc. 

[  ] Em casa/apto, mantidos pela família. 

[  ] Outra situação, qual? 
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3. Quem mora com você?  

[  ] Moro sozinho(a)   

[  ] Pai        [  ] Mãe  

[  ] Esposa / marido / companheiro(a)  

[  ] Filhos  

[  ] Irmãos   

[  ] Outros parentes  

[  ] Amigos ou colegas 

4. Quantas pessoas moram em sua casa? (incluindo você)         

[  ] Duas pessoas.              [  ] Três pessoas.                      [  ] Quatro pessoas.                [  ] Cinco pessoas.  

[  ]  Seis pessoas.               [  ]  Mais de 6 pessoas.            [  ] Moro sozinho.  

5. Qual o principal meio de transporte que você utilizaria para chegar ao curso? 

[  ] A pé                               [  ] Carona              [  ] Ônibus  

[  ] Bicicleta.                        [  ] Transporte próprio(carro/moto). 

6. Qual é a sua participação na vida econômica de sua família? 

[  ] Você não trabalha e seus gastos são pagos pela família.  

[  ] Você trabalha e é independente financeiramente. 

[  ] Você trabalha e ajuda no sustento da família.  

[  ] Você trabalha e é responsável pelo sustento da família.   

7. Você desenvolva algum tipo de atividade remunerada? [  ] Sim.           [  ] Não. 

Qual o vínculo?     [  ]  Bicos.       [  ] Emprego fixo.       [  ] Emprego autônomo.   

Descreva o que você faz: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Desde quando você realiza essa atividade? _________________________________________________________ 

8. Qual sua renda mensal individual?           

[  ] Nenhuma.        

      [  ] Até  01 salário mínimo (até R$ 954.00).        

      [  ] de 01 até  02 salários mínimos (de R$ 954,00 até R$ 1.908).      

      [  ] de 03 até  05 salários mínimos (de R$ 2.862 até R$ 4.770).      

      [  ]  Superior a 05 salários mínimos (superior a R$ 4.770).      

     

9. Você ou sua família recebe algum tipo de benefício do governo?          [  ] Sim.           [  ] Não 

Se sim, qual benefício? Assinale todos os que você ou sua família recebe ou faz parte. 
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[  ] Bolsa família  

[  ] Meu Brasil Carinhoso 

[  ] Minha Casa Minha Vida 

[  ] PRONATEC 

[  ] Programa Luz para Todos 

[  ] Farmácia Popular 

[  ] BPC-Loas (Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social para Deficientes) 

[  ] Auxílio Doença (INSS) 

[  ] Seguro desemprego 

[  ] Outro, favor especificar:______________________________________ 

 

10. Qual a sua escolaridade? 

[  ] Ensino fundamental completo.                          [  ] Ensino fundamental incompleto 

[  ] Ensino médio completo.                                    [  ] Ensino médio incompleto 

[  ] Ensino superior completo.                                 [  ] Ensino superior incompleto. 

11. Em que tipo de escola você estudou? 

[  ] Todo em escola pública.                                       [  ] Todo em escola particular com bolsa.  

[  ] Maior parte em escola particular.                          [  ] Maior parte em escola pública 

[  ] Maior parte em escola particular com bolsa.         [  ] Todo em escola particular.  

    

   

   

    

INFORMAÇÕES FAMILIARES E MOTIVAÇÕES 

11. Você tem pais ou cônjuge/companheiro (a) falecidos?   [  ] Não        [  ] Sim. Quem? _____________________  

12. A situação conjugal de seus pais é:       [  ] Vivem juntos.     [  ] Separados. 

13. Você tem filhos?      [  ] Não.      [  ]  Sim. Quantos? 

14. Você PAGA pensão alimentícia p/ filhos e/ou ex-cônjuge?   [  ] Não.      [  ]  Sim. Valor: R$ _________________ 

15. Composição Familiar (inclusive você) 

Nome 
Grau de 

Parentesco 
Idade Estado Civil Escolaridade Profissão Salário 

  

 

 

        
  

  
  

16. Quem é a pessoa que mais contribui na renda familiar? 

[  ] Você mesmo.          [  ] Cônjuge /Companheiro(a).             [  ] Pai.            [  ]  Mãe. 

[  ] Outra pessoa. Qual? ________________________________________________________________________  
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17. Qual a renda mensal de sua família? (considere a renda de todos os integrantes da família, inclusive você) 

[  ] Até 1 salário mínimo (R$ 954,00)         [  ] Até 2 salários mínimos (R$ 1.908) 

[  ] De 2 a 3 salários mínimos (de R$ 1.908 a R$ 2.862)  [  ] de 3 a 4 salários mínimos (de R$ 2.862 a R$ 3.816) 

[  ] Acima de 4 salários mínimos (superior a R$ 3.816) 

18. Quantidade de pessoas que vivem da renda mensal familiar (incluindo você) 

[  ] Uma.           [  ] Duas.           [  ] Três.          [  ] Quatro.          [  ] Cinco ou mais. 

20. Quantos peças (cômodos) têm sua casa? Considere espaços separados e divididos como por exemplo: 

cozinha, sala, quarto e banheiro. Se você dormir na sala por exemplo, considere a sala e quarto como um único 

cômodo. 

1 [  ]    2 [  ]    3 [  ]   4 [  ]    5 [  ]   6 [  ]  7 [  ]   8 [  ] 

21. Você tem acesso à internet? 

[  ] sim    [  ] não 

De que maneira você MAIS acessa a internet? 

[  ] Pelo computador de casa  [  ]     Pelo meu Celular  [  ]      Em Lan House  [  ] 

Qual a frequência com que você acessa a internet? 

[  ] Todos os dias [  ] No máximo 2 vezes na semana [  ]  Entre 3 e 5 vezes na semana 

19. A casa em que você reside é: 

[  ] Emprestada ou cedida. 

[  ] Própria em pagamento (financiada).  

[  ] Alugada. 

[  ] Própria já quitada. 

[  ] É provisória, moro em um terreno de invasão e estou aguardando a 

regularização. 

[  ] Abrigo provisório 

      [  ] Outra: ______________________________________ 

   

22. Qual a sua rotina atual? Marque com x todas as atividades que você costuma fazer durante a semana (de 

segunda à sexta). 

[  ] Frequento a escola. 

[  ] Participo de atividades e/ou projetos promovidos pelo governo ou por Ongs. 

[  ] Frequento um curso de capacitação para o trabalho (qualquer área). 

[  ] Saio com meus amigos (as). 

[  ] Fico em casa assistindo televisão ou passando o tempo com alguma outra atividade. 

[  ] Fico em casa cuidando de meus irmãos/irmãs ou alguma outra criança. 

[  ] Pratico algum esporte. 
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[  ] Vou ao trabalho/estágio 

[  ] Faço bicos para conseguir algum dinheiro. 

[  ] Ouros: ___________________________________________________  

23. Qual a sua participação nas atividades domésticas de sua casa?  

[  ] Sou responsável por cuidar dos meus irmãos, filhos ou demais parentes menores. 

[  ] Sou responsável pelos afazeres domésticos como: cozinhar, lavar roupa, limpar e organizar a casa e etc... 

[  ] Sempre que posso ajudo voluntariamente nos afazeres domésticos de casa. 

[  ] Participo de vez em quando de algum afazer doméstico quando me solicitam. 

[  ] Raramente faço alguma atividade doméstica. 

[  ] Não participo de nenhum tipo de atividade doméstica em casa. 

24. O que significa conseguir um trabalho para você? Marque um x nas TRÊS (somente em 3) principais frases 

que explicam o que mais te motiva a conseguir um trabalho. 

[  ] É uma forma de ganhar dinheiro para sobreviver. 

[  ] É poder ter dinheiro para comprar roupas, sapatos, bonés e outras coisas da moda. 

[  ] É poder contribuir financeiramente em casa. 

[  ] É o meio de sustentar a minha família. 

[  ] É poder comprar um carro/moto. 

[  ] É poder comprar uma casa. 

[  ] É a oportunidade de crescer na vida e me desenvolver profissionalmente. 

[  ] É um meio para melhorar a minha condição de vida. 

[  ] É como eu posso quitar dívidas. 

[  ] É um meio de poder pagar outros cursos e estudos que eu queira fazer. 

[  ] É ter uma profissão e poder trabalhar em uma empresa conhecida. 

[  ] É conquistar a minha independência financeira e meu espaço no mercado de trabalho. 

 

 

Curitiba, _______ de __________ de _____.  Assinatura do aluno: _______________________ 

 


