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RESUMO 

 

Mesmo apoiados por leis que medeiam a inclusão da diversidade, ainda é difícil o acesso 

de pessoas com deficiência (PcDs) ao espaço laboral, o que muitas vezes é justificado pelo 

baixo nível de qualificação profissional dessas pessoas ou ainda dificultado pelas práticas 

adotadas pelas próprias empresas no setor de Gestão de Pessoas. Frente a questões como 

essas é que esta pesquisa buscou investigar como é realizada a inserção das pessoas com 

deficiência dentro das organizações mediante o treinamento e desenvolvimento e sua 

adaptação ao ambiente de trabalho. A investigação foi realizada com as PcDs e os 

profissionais de recursos humanos (RH) e de segurança no trabalho (ST) de duas empresas 

de um município do interior de Minas Gerais. Os pesquisados totalizaram oito PcDs, sete 

profissionais de RH e quatro de ST, os quais foram submetidos a entrevistas 

semiestruturadas e responderam ao Questionário de Avaliação de Treinamento e 

Desenvolvimento de Trabalhadores com Deficiência, ao Inventário de Concepções de 

Deficiência em Situações de Trabalho e ao Inventário de Ações de Adequação das 

Condições e Práticas de Trabalho. Pela análise de conteúdo e pela análise estatística 

descritiva, os resultados foram apresentados e analisados. Verificou-se que a Lei de Cotas 

e o tipo de deficiência ainda influenciam no processo de contratação embora haja uma 

disposição das empresas em incluir as PcDs. A percepção de deficiência e de ações de 

adequações no ambiente se mostrou diferente nas duas empresas, apresentando resquícios 

de uma visão limitada sobre as PcDs, mas também indícios de uma mudança de 

pensamento voltada à inclusão social. As empresas utilizam os mesmos programas de 

T&D para todos os funcionários, PcDs ou não, e recorrem à Associação dos Pais e Amigos 

dos Excepcionais (APAE) para acompanhar as pessoas com deficiência intelectual, ações 

que têm promovido o desenvolvimento desses trabalhadores. Quanto à qualificação 

profissional, nem todos os respondentes a reconhecem como fundamental no momento da 

contratação. Foi constatado que grande parte dos trabalhadores se sente satisfeita e 

valorizada no seu trabalho. As adaptações no ambiente e aquelas voltadas às PcDs, como 

as tecnologias assistivas, foram reconhecidas como importantes para o desempenho desse 

grupo, mas em nenhuma das empresas elas foram encontradas, o que foi justificado pelo 

fato de os trabalhadores contratados não possuírem deficiências que as requeiram. 

 

Palavras-chave: Pessoas com deficiência, inclusão, T&D, tecnologia assistiva, 

qualificação profissional. 



 

 

ABSTRACT 

 

Even supported by laws that mediate the inclusion of diversity, it is still difficult to access 

for people with disabilities (PwD) to the workspace, which is often justified by the 

qualification low level of those people or it is hindered by policies adopted by the 

companies in People Management sector. Taken these issues, this study aimed to 

investigate how the inclusion of people with disabilities is conducted inside the 

organizations through the training & development and its adaptation to the working 

environment. The research was conducted with the PwD and with the human resources 

(HR) and “workplace safety” (WS) professionals of two companies in a city of Minas 

Gerais. Respondents totaled eight PwD, seven HR professionals and four ST professionals, 

who were submitted to semi structured interviews and to the Assessment Questionnaire of 

Training and Development of the Workers with Disabilities, to the Inventory of Disability 

Conceptions in Work Situations and to the Inventory of Adequacy of Work Conditions and 

Practices. Through content analysis and descriptive statistical analysis, the results were 

presented and analyzed. It was found that the Quota Law and the type of disability still 

influences the hiring process, although there is an interest of companies to include PwD. 

The perception of disability and environment adjustments acts proved different in the two 

companies, showing traces of a limited view of the PwD, but also evidences a change of 

mind focused on social inclusion. Companies use the same T & D programs for all 

employees, PwD or not, and turn to Association of Parents and Friends of Exceptional 

(APAE) to follow people with intellectual disabilities, actions that have promoted the 

development of these workers. About the professional qualification, not all respondents 

recognize it as a fundamental point at the time of hiring. It was noted that most workers 

feel valued and satisfied in their work. The environment adaptations and those that aimed 

the PwD, like the assistive technologies, have been recognized as important to the 

performance of this group, but they were not found in the companies, which was explained 

by the fact that the contracted workers do not have disabilities that require them. 

 

Keywords: People with Disabilities, Inclusion, T & D, Assistive Technology, Professional 

Qualification. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, as empresas têm sofrido o impacto das mudanças rápidas e contínuas 

que vêm ocorrendo no contexto organizacional. Uma das questões em destaque nestas 

mudanças é a da gestão da diversidade, a que se relacionam estudos sobre a inserção e 

gestão das pessoas com deficiência (Carvalho-Freitas, 2007; Goulart & Coimbra, 2008).  

Os estudos realizados no Brasil, por exemplo, têm se direcionado, principalmente, a 

analisar as dificuldades e facilidades vividas pelas pessoas com deficiência em se inserirem 

e se manterem no mercado de trabalho. Além dessa questão, os estudos também revelam a 

preocupação em avaliar as práticas de gestão adotadas pelas organizações em relação a 

essa dimensão da diversidade (Carvalho-Freitas & Marques, 2007).  

O Censo realizado em 2010, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) e divulgado pelo Ministério da Fazenda (Brasil, 2012), revelou que 

aproximadamente 24% da população brasileira possuem algum tipo de incapacidade ou 

deficiência, o que equivale a 46 milhões de pessoas com pelo menos alguma dificuldade de 

enxergar, de ouvir, de locomover-se ou com alguma deficiência física ou intelectual.  

Nos Estados Unidos, as PcDs
1
 formam o maior grupo minoritário do país. A 

proporção de pessoas com deficiência naquele país é de um para cada cinco indivíduos sem 

deficiência e a previsão é que 30% das pessoas sem deficiência terão alguma deficiência 

durante seus anos de trabalho (Stone-Romero, Stone, & Lukaszewiski, 2006).  

Também nos Estados Unidos, dados revelam que apenas 31,4% das PcDs estão 

empregadas, em comparação com 84% das pessoas sem deficiência (Stone-Romero et al., 

2006). No Brasil, de acordo com os dados divulgados na Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS) (2012), aproximadamente 330 mil pessoas com deficiência estão 

empregadas, representando 0,7% do total de vínculos empregatícios ativos do País.  

Não se pode negar que o número de PcDs que entram no mercado de trabalho vem 

aumentando, mas há muitas evidências de que elas têm sofrido desvantagem nesse campo. 

Segundo Stone-Romero et al. (2006), a maioria recebe baixos salários ou vive abaixo do 

nível da pobreza. Poucas têm oportunidades de experimentar um trabalho gratificante, o 

que afeta não só sua autoestima, como também propaga a estigmatização (Stone-Romero et 

al., 2006; Roulstone, 2012). 

                                                
1 Abreviatura que será adotada ao longo desta dissertação para se referir às pessoas com deficiência. 
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A inclusão proporciona à organização benefícios como a adoção de uma imagem 

positiva perante o consumidor. Mesmo diante da necessidade e dos benefícios, a PcD se 

depara com dificuldades nesse processo de inclusão, que vão desde uma percepção 

negativa sobre suas possibilidades educacionais, discriminação, falta de conhecimento de 

sua capacidade, segregação no ambiente de trabalho, desconhecimento dos pares acerca do 

que seja deficiência e falta de adequação das condições e práticas de trabalho nas empresas 

(Coimbra & Goulart, 2009).  

Embora haja políticas públicas com leis voltadas para as PcDs (por exemplo, a Lei 

de Cotas
2
), estudos têm apontado dificuldades para o cumprimento dessas leis e, 

consequentemente, para a inclusão das PcDs no trabalho, tais como: barreiras 

arquitetônicas (inclui-se aqui dificuldade de transporte); desconhecimento em relação ao 

que é a deficiência; resistências por parte de chefias e gerentes; atitude protecionista da 

família; baixa escolaridade e qualificação profissional; falta de flexibilização em relação ao 

perfil exigido; falta de recursos das instituições para qualificação profissional; e receio em 

renunciar ao Benefício de Prestação Continuada
3
 (Tanaka & Manzini, 2005; Shimono, 

2008; Delgado & Goulart, 2011). Além disso, há o medo de serem autuadas pelo não 

cumprimento da lei e de terem que pagar multas (Carvalho, 2011). Diante desses 

argumentos, principalmente, baixa escolaridade e qualificação profissional, a queixa das 

empresas se fundamenta na explicação: “queremos contratar (e cumprir a lei), mas não há 

candidatos que atendam às nossas vagas”. 

Outro questionamento encontrado em algumas pesquisas (Souza, 2010; Bezerra & 

Vieira, 2012) é um contraponto em relação à dificuldade citada. Se, por um lado, as 

pessoas com deficiência devem se preparar para entrar no mercado de trabalho, por outro, 

os setores de Recursos Humanos das organizações têm desenvolvido práticas de gestão 

dessas pessoas que minimizam as desvantagens desse grupo? 

                                                
2 Lei de Cotas é o nome popular da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, que obriga empresas com 100 ou mais 

funcionários a preencher de 2 a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com 

deficiência. 
3 O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um benefício individual, não vitalício e intransferível, da 

Política de Assistência Social, que assegura a transferência mensal de um salário mínimo ao idoso (com 65 

anos ou mais) e à pessoa com deficiência, de qualquer idade, com 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 igualdade de condições com as demais pessoas. Em ambos os 

casos, devem comprovar não possuir meios de garantir o próprio sustento, nem tê-lo provido por sua família 

e possuir renda mensal familiar per capita inferior a ¼ do salário mínimo vigente (Instituído pela 

Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, Lei nº 

8.742, de 7/12/1993; pelas Leis nº 12.435, de 06/07/2011, e nº 12.470, de 31/08/2011, que alteram 

dispositivos da LOAS; e pelos Decretos nº 6.214, de 26 de setembro de 2007, e nº 6.564, de 12 de setembro 

de 2008.). 
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Para Ribas (2009), as empresas devem superar a preocupação de contratar PcDs por 

submissão a uma lei e começarem a efetivar ações e estratégias de modo a inserirem e 

manterem esses trabalhadores no mundo do trabalho. É preciso pensar possibilidades de 

desenvolvimento e ascensão destes, buscar métodos eficazes para qualificá-las e gerir suas 

potencialidades. Às PcDs, cabe também demonstrarem seu valor, apresentarem sua 

autonomia e independência e desenvolverem seu crescimento profissional, a fim de 

atenderem às metas das empresas e alcançarem os resultados esperados por elas quanto ao 

desempenho de seus funcionários. 

Em um estudo que analisou as publicações internacionais sobre a deficiência e 

trabalho, Carvalho-Freitas, Leal e Souto (2011) levantaram vários artigos que 

consideraram empregadores, profissionais de RH e colegas de trabalho como público de 

estudo. Segundo o levantamento dos pesquisadores, abarcar as pessoas que se relacionam 

diretamente com as PcDs no ambiente de trabalho auxilia na compreensão das barreiras de 

acesso que as PcDs têm ao trabalho. 

Diante do exposto, esta pesquisa se propõe a investigar o processo de inclusão das 

PcDs nas organizações, focando as práticas de treinamento e desenvolvimento (T&D), 

além dos recursos de adequação e adaptação utilizados nesses processos. A investigação 

propõe-se a considerar tanto a percepção das próprias pessoas com deficiência quanto dos 

profissionais de recursos humanos (RH) e de segurança no trabalho (ST) envolvidos nesse 

processo, a fim de levantar as dificuldades ainda presentes e os progressos já realizados na 

vivência desse processo de inclusão da diversidade. 

A seguir, será apresentado o referencial teórico que está descrito em duas partes. A 

primeira se propõe a contextualizar a deficiência. A segunda se refere à qualificação 

profissional e às estratégias de treinamento e desenvolvimento nas empresas. Logo após, 

serão apresentados os objetivos da pesquisa. Em seguida, serão apresentados o método, os 

resultados e discussão, as conclusões da pesquisa e sugestões, as referências e os anexos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

No referencial teórico, são trabalhados os conceitos e os construtos utilizados como 

referência na pesquisa.  

No capitulo sobre contextualização da deficiência, é feito um resgate do processo 

histórico de construção social da identidade da pessoa com deficiência, a apresentação do 

modelo social da deficiência, além de uma reflexão sobre exclusão, preconceito e 

estereótipos.  

A seguir, são mostradas algumas conceituações sobre o trabalho, a qualificação 

profissional e o processo de treinamento e desenvolvimento. Seguindo essa linha, é 

apresentado o Modelo de Avaliação Integrado e Somativo (MAIS) que norteou esta 

pesquisa na avaliação do T&D
4
. Por fim, são apresentados algumas definições, exemplos e 

reflexões sobre o uso de tecnologias assistivas, relacionando-as ao processo de inserção de 

PcDs nas empresas. 

 

 

2.1 Contextualizando a deficiência  

 

A Pessoa com Deficiência 

 

A questão da deficiência é um tema discutido há muito tempo. Desde a Grécia 

antiga, ela já é abordada e acompanhada por um processo histórico de exclusão. No 

entanto, somente a partir de 1960, é que se iniciaram os movimentos sociais que buscavam 

promover a reinserção das pessoas com deficiência (Carvalho, 2011). 

Em 1975, a Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou a Declaração dos 

Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência, que assegura às PcDs os mesmos direitos 

fundamentais assegurados aos seus concidadãos, de participação da vida comunitária e de 

desfrutar de uma vida tão decente e plena quanto possível. Seguindo uma proposta 

semelhante, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) promulgou, em 1983, a 

Convenção Internacional nº 159, em que é levantada a necessidade de se adotarem medidas 

capazes de despertar e favorecer o acesso das pessoas com deficiência a oportunidades de 

                                                
4 Embora, atualmente, seja considerado o conceito de treinamento, desenvolvimento e educação (TD&E) nos 

estudos sobre as organizações (Borges-Andrade, Abbad, & Mourão, 2006), para a realização desta pesquisa o 

construto considerado foi restringido a treinamento e desenvolvimento (T&D). 
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trabalho, que fossem regularizadas por meio de políticas nacionais (Ribeiro & Carneiro, 

2009). 

Em congruência com essa evolução sócio-histórica, também a construção de uma 

terminologia adequada para referir-se às pessoas com deficiência passou por um processo 

de evolução. Termos como “excepcional”, “pessoa deficiente” e “pessoa portadora de 

deficiência” foram amplamente utilizados, até se adotar, hoje, o termo “pessoa com 

deficiência” como o mais adequado. O termo, inclusive, foi referendado pela Portaria nº 

2.344, de 3 de novembro de 2010 (Secretaria de Direitos Humanos, 2010). 

O próprio conceito de deficiência não apresenta um consenso acerca de sua 

interpretação. Carvalho-Freitas (2007) a define como sendo o produto da articulação entre 

condição biológica e contingências históricas, sociais e espaciais, o qual poderá resultar 

numa maior ou menor possibilidade de discriminação ou inserção social das pessoas com 

deficiência (p. 24). 

Somente em 2001, foi aprovada, pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a 

Classificação Internacional de Funcionalidade, Deficiência e Saúde (CIF) – The 

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). A CIF surgiu em 

superação a todas as classificações anteriores que definiam a deficiência a partir de um 

olhar com base no modelo biológico (Bickenbach, 2012). 

A conceituação CIF considera três dimensões de funcionamento humano: o 

funcionamento no nível do corpo, ou seja, quais processos corporais são afetados; o 

funcionamento estrutural, que diz respeito às partes lesionadas ou que membros faltam; e o 

relacionamento do corpo com o meio, isto é, de como as relações são afetadas pela 

deficiência. Essas dimensões englobam funções corporais básicas, bem como as 

capacidades humanas para realizar ações, comportamentos e papéis (Bickenbach, 2012; 

Farias & Buchalla, 2005). 

A atual estrutura funcional social, pautada na valorização de mão de obra eficiente 

e no culto do corpo perfeito, acaba por negar a deficiência pelo fato de esta remeter à ideia 

de falta e impossibilidade. Exalta-se o corpo saudável, aquele pronto para competir no 

mercado de trabalho, enquanto aquele fora de ordem é um empecilho para a eficiência da 

produção (Silva, 2006).  

A questão que emerge, ao se tratar da deficiência, é que o relacionamento com uma 

PcD traz alguns incômodos. A aceitação da deficiência ou do diferente promove medo e 

receios. Há o medo de identificação com o diferente e, portanto, de se ver também como 
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possuidor de limitações. Muitas pessoas também não sabem lidar com PcDs, e isso causa 

um incômodo, já que nossas relações interpessoais contemporâneas baseiam-se na 

previsibilidade, e o fato de não convivermos com muitas delas promove um estranhamento 

quando o temos de fazer (Silva, 2006). É o que o estudo de Delgado e Goulart (2011) 

exemplifica. Na instituição estudada, no início, os funcionários se sentiram constrangidos 

pela presença das PcDs no ambiente de trabalho, mas, com o tempo e uma melhor 

convivência, os funcionários perceberam que as PcDs estavam só buscando legitimar seus 

direitos como cidadãos. 

Falar sobre PcDs implica falar sobre um grupo que, assim como as mulheres, 

negros, judeus e tantos outros, é minoria frente a grupos sociais dominantes; minoria não 

no sentido demográfico, mas psicológico. Kurt Lewin traz essa concepção ao falar sobre 

minoria e maioria psicológica. Segundo ele, maioria psicológica é um grupo que, 

independente do número de membros, é autônomo, ou seja, dispõe de estruturas, de um 

estatuto e de direitos que lhe permitam autodeterminar-se no plano do seu destino coletivo 

(Mailhiot, 1985, p. 30). Já a minoria psicológica é um grupo que se encontra tutelado por 

outro (maioria psicológica), justamente por não possuir um estatuto pleno ou direitos 

totais. A minoria pode até possuir mais membros que a maioria, mas, mesmo assim, ela 

assume um estado de dependência e menoridade em relação ao outro (Mailhiot, 1985). 

O modo pelo qual as pessoas percebem a deficiência é um indicador de como elas 

se relacionam com as PcDs. Carvalho-Freitas (2007) realizou uma análise histórica e 

percebeu a existência de diferentes concepções de deficiência que se pautavam em 

matrizes de interpretação dominantes. Essas matrizes foram desenvolvidas após a 

observação de padrões de pensamento e comportamento em relação à deficiência que 

predominavam em diferentes períodos históricos e que reapareciam em outras épocas. O 

que é salientado é que essas matrizes, mesmo sendo caracterizadas em determinado 

período, podem ser encontradas nos contextos atuais. A partir desse estudo, Carvalho-

Freitas (2007) definiu seis matrizes interpretativas da deficiência. 

A primeira delas é a Matriz da Subsistência/Sobrevivência. Nesta matriz, as pessoas 

são aceitas ou não de acordo com suas capacidades de contribuir para o desenvolvimento 

da sociedade. A beleza, o vigor e a capacidade física são valores fundamentais nesta 

concepção. Sendo assim, as pessoas que possuem alguma deficiência ou deformidade são 

excluídas por serem avaliadas a priori como incapazes de trabalhar de forma plena e 

contribuir nesse processo de manutenção da sobrevivência do povo, já que não retratam o 
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ideal de vigor e força. Para serem aceitas, segundo esta matriz, as PcDs devem se esforçar 

muito mais que as pessoas “normais” para demonstrar e comprovar sua capacidade de 

contribuir para a produção social. Esta matriz foi encontrada na Grécia antiga e se reeditou 

no contexto pós-Segunda Guerra Mundial. Atualmente, é possível identificá-la em 

situações em que as PcDs são avaliadas a priori como incapazes de contribuir e, portanto, 

têm que comprovar, por meio de um esforço maior, a sua capacidade. 

A segunda é A Sociedade Ideal e a Função Instrumental da Pessoa como matriz de 

interpretação. Nesta matriz, almeja-se uma sociedade ideal. Há a valorização das formas 

perfeitas na arquitetura e na arte, e as pessoas são tratadas segundo sua função social para o 

Estado. As PcDs, além de se distanciarem desse padrão de perfeição física, também eram 

responsabilizadas pelos infortúnios sociais, já que não conseguiam acompanhar a evolução 

da espécie. Teorias evolucionistas e princípios de eugenia reforçavam essa ideia e 

justificavam o abandono e a eliminação das PcDs. Além disso, os períodos de orçamentos 

limitados justificavam a redução de gastos e recursos com essas pessoas, que eram 

economicamente inativas, novamente reforçando o descaso do Estado em relação a elas. O 

surgimento desta matriz consta do século VI a.C. ao ano 322 a.C., sendo reeditada no final 

do século XIX e início do século XX. Ainda, é possível identificar essa concepção quando 

há a recusa de algumas pessoas em frequentar os mesmos lugares que uma PcD, ou em 

expressões agressivas que afirmam que as PcDs são um peso para o orçamento público ou 

que deveriam ser eliminadas, como no caso de grupos neonazistas. 

A terceira matriz é a Da Deficiência Como Fenômeno Espiritual e foi identificada 

no período da Idade Média. Esta se pauta na influência da doutrina cristã, por isso a 

concepção de deficiência estava submetida a algo espiritual, sendo percebida ora como 

eleição divina (uma forma de a pessoa, por meio da sua deficiência e, consequente, 

sofrimento, “resgatar” e “purificar” sua alma), ora como castigo de Deus (por ações 

cometidas pela própria pessoa ou por seus pais) ou possessão demoníaca. Se no Antigo 

Testamento os infortúnios das pessoas eram tratados como uma manifestação dos castigos 

divinos, o Novo Testamento mostra as PcDs como instrumentos de Deus para ajudarem os 

homens a praticar a caridade. Isso muda a forma de tratar as PcDs, que passam a ser 

acolhidas em instituições asilares ou abrigos mantidos por caridade da Igreja e de outras 

pessoas. Embora cuidadas por essas instituições, as PcDs são marcadas pela segregação, 

dependentes da compaixão e caridade de outros, sem status moral e negadas em seus 
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direitos de cidadãs. Ainda, encontram-se manifestações atuais que colocam as PcDs como 

“anjos” e objetos de caridade e compaixão, demonstrando a atualidade desta concepção. 

A quarta é a Normalidade como matriz de interpretação dominante. Esta matriz 

surge em meio ao desenvolvimento do mundo científico, do conhecimento e da técnica, da 

manufatura e da medicina. A deficiência passa a ser vista como uma manifestação de 

doença, que deve ser diagnosticada e tratada por médicos e em instituições especializadas 

para esse fim. Neste caso, há um padrão de normalidade. Aquele que se desvia desse 

padrão é considerado “anormal” e precisa ser reabilitado, melhorado, para se enquadrar nos 

padrões da sociedade. É uma matriz que se originou na Idade Moderna, no período de 

transição entre o feudalismo e o capitalismo. É comum, ainda, encontrarmos atitudes que 

colocam a deficiência como critério de alocação de determinadas vagas de trabalho ou a 

colocação da pessoa em um setor à parte, separada dos outros funcionários. 

A próxima é a Inclusão Social como matriz de interpretação. Nesta matriz, as ações 

ou intenções são direcionadas a modificar a sociedade para que ela se torne acessível a 

todos. Ou seja, a deficiência perde o caráter de atributo individual e passa a ser vista como 

uma questão social. É uma matriz recente, originada no século XX, período em que 

surgiram no mundo inteiro instituições especializadas no atendimento das deficiências, 

programas de reabilitação e movimentos sociais em prol das minorias. É a matriz em que 

se pauta este trabalho e que será mais bem detalhada à frente. 

Por último, temos a Técnica como matriz de interpretação. Segundo esta matriz, a 

diversidade, e consequentemente a deficiência, é um recurso técnico que a organização 

deve gerenciar para se obterem resultados. Se a diversidade for bem administrada dentro 

do contexto organizacional, ela possibilitará não apenas a inclusão real das PcDs no 

trabalho, como também trará grandes vantagens para a organização, que será bem vista por 

clientes, funcionários e a sociedade em geral, propiciando um clima organizacional 

favorável. Esta matriz foi identificada nos dias atuais. 

A concepção da deficiência a partir da Matriz da Inclusão Social é a que tem 

norteado muitos estudos sobre deficiência na atualidade. Essa concepção se pauta no 

paradigma do Modelo Social da Deficiência. 
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O Modelo Social da Deficiência 

 

A questão da inclusão social da PcD está intimamente ligada à forma como as 

pessoas em geral percebem a deficiência. Segundo Woodhams e Danieli (2000, como 

citado em Carvalho-Freitas & Marques, 2007), há dois modelos de interpretação da 

deficiência que se destacam. O primeiro é o modelo biológico, que concebe a deficiência 

como desvio no padrão de funcionamento, ou seja, o foco é na disfunção. Esse modelo, 

que predominou durante muito tempo e ainda hoje é presente em vários contextos, 

possibilita a propagação da discriminação e exclusão das PcDs. O segundo é o modelo 

social, que concebe a deficiência como uma construção social que não aceita a diferença. 

Diferentemente do primeiro, que foca no indivíduo, o segundo modelo percebe a sociedade 

como a geradora das desvantagens das PcDs. 

O Modelo Social da Deficiência surge como resultado da frustração de 

profissionais com deficiência em relação à forma como a deficiência estava sendo tratada 

pelo Estado e pela sociedade em geral. O movimento foi marcado com a criação da Union 

of the Physically Impaired Against Segregation (UPIAS), por Paul Hunt, Vic Finkelstein e 

Lennard Davis, no Reino Unido. Até então, a solução social para a questão da deficiência 

era pela institucionalização das PcDs e do assistencialismo. A UPIAS surge como crítica a 

essas ações e se propõe a combater a segregação das PcDs por entender que o problema 

não está nas disfunções ou na falta de renda das PcDs, mas na dificuldade da própria 

sociedade em se relacionar com essas pessoas vistas como infelizes, inúteis ou doentes, o 

que promovia a segregação e exclusão (Barnes, 2012). 

Antes da década de 1970 – período de surgimento do Modelo Social –, o interesse 

acadêmico em relação à deficiência era limitado quase exclusivamente às explicações 

médicas convencionais e individualistas. Estudos foram surgindo, tirando o foco do 

indivíduo e mostrando que o desvio social atribuído à PcD, na verdade, era uma construção 

gerada por uma ordem social dominante e moralista. Os profissionais membros e 

fundadores da UPIAS trouxeram os primeiros debates e formações para o ambiente 

acadêmico, com cursos e estudos sobre a deficiência (Barnes, 2012).  

Mike Oliver, um ativista com deficiência e conferencista, foi quem cunhou o termo 

“Modelo Social da Deficiência”. Segundo Oliver (1981, como citado em Barnes, 2012), 

esse novo paradigma foca as limitações físicas dos indivíduos como um reflexo do 

ambiente físico e social limitante para certas categorias de pessoas.  
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Finkelstein (1980) salienta que a mudança de atitude é fundamental para mudar a 

realidade das PcDs. As atitudes daqueles que convivem com PcDs – quando não favoráveis 

ou negativas – são barreiras sutis que limitam o sucesso da reabilitação, integração e 

independência das PcDs na sociedade (Antonak & Livneh, 1988). 

As atitudes não são algo observável ou mensurável, mas inferidas a partir de 

observações do comportamento. São consideradas processos psicossociais latentes que se 

manifestam frente a estímulos específicos ou objetos referentes, sejam indivíduos, grupos, 

situações, eventos ou outros (Antonak & Livneh, 1988). 

 A atitude negativa é aquela que foca a deficiência como tragédia pessoal, em que a 

passividade e a dependência de outras pessoas se fazem presentes. A atitude positiva vê a 

PcD como capaz de gerir sua própria vida, e lhe oferece autonomia, desde que esta possua 

ambientes e recursos adaptados às suas limitações (Finkelstein, 1980). 

A perspectiva do modelo social não nega a importância das intervenções 

individuais médicas ou da reabilitação. Em vez disso, chama a atenção para as limitações 

dessas práticas em relação à autonomia e independência das PcDs. Outro princípio do 

modelo social é que ele busca desviar o foco das limitações funcionais das PcDs para os 

problemas causados pelas desativações ambiental e cultural e pelas barreiras (Barnes, 

2012). 

O estudo realizado por Delgado e Goulart (2011) em uma instituição de ensino em 

Minas Gerais confirma isso. Para os gestores entrevistados, os dois grandes empecilhos na 

contratação de PcDs são a falta de qualificação e a falta de acessibilidade, ou seja, a não 

adequação ambiental das empresas para receber esse público. Nesse mesmo estudo, a 

adaptação da empresa e a do local de trabalho foram avaliadas como importantes 

promotores do bom desempenho e da facilidade de desenvolvimento profissional dos 

trabalhadores com deficiência. 

Em suma, esse novo modelo surge como reflexão sobre as tendências 

incapacitantes da sociedade moderna, a fim de proporcionar a criação de políticas e 

práticas que facilitem sua erradicação (Barnes, 2012). 

 

 

Exclusão, Preconceito e Estereótipo 
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A palavra exclusão tem sido popularmente utilizada na atualidade, prestando-se 

para designar várias situações e se tornando, portanto, a “questão social por excelência”. A 

abrangência do seu uso tem promovido a perda de seu sentido original, mascarando, por 

sua vez, as questões sociais relevantes que estão implicadas com o seu uso (Castel, 2011). 

Para Castel (2011), o uso indiscriminado do termo pode rotular situações distintas 

em um mesmo patamar, quando o sentido do termo denota uma qualificação negativa, ou 

seja, aquilo que falta, e não se contextualiza a situação. As características das situações de 

exclusão não se encontram nas próprias situações, mas há de se avaliar a particularidade de 

cada situação. 

Complementando o ponto anterior, Castel (2011) salienta que, hoje, porém, não é 

possível delimitar a exclusão como se o excluído fosse aquele que nasceu e mora na 

periferia, que não tem emprego e é socialmente isolado. A instabilidade profissional é um 

fantasma presente na vida de muitos, senão de todos. Além disso, os valores atuais de 

concorrência e competitividade criam um esquema em que uns são incluídos e outros, por 

sua vez, não podem entrar nesse jogo de benefícios. Nesse sentido, a exclusão é entendida 

como fruto da própria dinâmica social. 

Para Jodelet (2008), a exclusão só pode ser entendida a partir de processos 

específicos de relações interpessoais e intergrupais, de forma material ou simbólica. Ela 

pode se manifestar como segregação (afastar ou manter uma distância do indivíduo), 

marginalização (manter o indivíduo à parte de um grupo, instituição ou corpo social) ou 

discriminação (não permitir que o indivíduo tenha acesso a certos bens e recursos, certos 

papéis ou status, ou algum tipo de fechamento negativo e diferencial).   

Já o preconceito é uma atitude negativa em direção a um grupo ou a membros do 

grupo (Stangor, 2009); porém, é necessário entender que o preconceito é consequência de 

relações sociais marcadas pela impressão imediata, que não se propõem à reflexão (Silva, 

2006; Stangor, 2009). 

Patto (2008) também coloca a relação entre preconceito e imediatismo ao buscar o 

conceito de vida cotidiana de Agnes Heller. A vida cotidiana é caracterizada por ser 

automática, probabilística, econômica, pragmática, orientada pela fé e baseada em juízos 

provisórios. Com essas características, percebemos que o cotidiano é pautado nas 

impressões aprendidas socialmente e que não nos dispomos a questionar ou refletir. 

Pautamo-nos naquilo que é mais fácil, que tem mais chance de dar certo, de acordo com 

situações vivenciadas anteriormente e que deram bons resultados de aceitação social. O 
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preconceito surge nessa teia de características da vida cotidiana. A não reflexão sobre as 

impressões e as relações estabelecidas aliena o modo de se relacionar, já que não permite 

um contato genuíno com o outro.  

Existem várias teorias que buscam explicar o preconceito. Uma delas é a Terror 

Management Theory (TMT). Esta teoria concentra-se sobre o papel de ameaça existencial 

no preconceito, estereótipos e agressão intergrupal. Segundo essa teoria, para gerir o terror 

potencial gerado pela consciência da mortalidade, as pessoas devem manter a fé em uma 

visão de mundo cultural internalizada que impregna a realidade subjetiva com o 

significado de ordem e permanência, além de bases de transcendência da morte para 

aqueles que cumprem as normas prescritas da cultura de valor. Porém, quando essas 

pessoas se deparam com pessoas com visões de mundo diferentes da sua, isso acaba 

desafiando a validade da própria visão de mundo e, consequentemente, afetando a sua 

segurança psicológica. Como resultado, o indivíduo ameaçado tende a discriminar, agredir 

ou aniquilar aqueles que ameaçam sua fé em sua visão de mundo. É quando surgem 

atitudes, comportamentos e pensamentos que refletem o preconceito (Greenberg, Landau, 

Kosloff & Solomon, 2009).  

Por fim, têm-se os estereótipos. Estes são imagens mentais que se fazem em relação 

a um grupo. São traços que caracterizam determinado grupo social ou cada um dos 

membros do grupo, diferenciando cada grupo entre si. Os estereótipos, geralmente, são 

negativos, imprecisos e injustos. Podem até existir estereótipos positivos, mas, ao serem 

expressos, podem não ser vistos como positivos (Stangor, 2009). 

O problema dos estereótipos não é a correlação entre percepção e realidade, ou seja, 

se esses traços condizem com o grupo ou pessoa. O problema é a generalização, é julgar 

indivíduos a partir do nível de conhecimento que se tem sobre determinada categoria, sem 

levar em conta a individualidade de cada um (Stangor, 2009). 

As pessoas têm e expressam estereótipos e preconceitos na medida em que é 

apropriado fazê-los dentro de seus contextos sociais, em que os grupos culturais o aprovam 

fazê-los (Stangor, 2009).  

Para Goffman (1988), a sociedade promove a estigmatização das pessoas com 

deficiência ao se pautar num ideal de normalidade, criado a partir dos atributos 

considerados como comuns e naturais e que formam as categorias de pessoas que têm 

maior probabilidade de serem encontradas nos diversos ambientes sociais. Desse modo, o 
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indivíduo que não atende a esse padrão não é considerado em sua totalidade, mas reduzido 

a uma pessoa “estragada” e diminuída. 

Parece óbvio, e estudos revisados por Stangor (2009) comprovam que o preconceito 

e a discriminação proporcionam impactos sociais e na saúde de pessoas discriminadas. 

Minorias raciais, por exemplo, não têm acesso a empregos bem remunerados e a receber 

cuidados de saúde de qualidade. Há relatos, ainda, de consequências psicológicas, tais 

como depressão e baixos níveis de satisfação com a vida e a felicidade. 

Stone-Romero et al. (2006) analisaram vários estudos nos Estados Unidos e 

perceberam que, entre os estereótipos encontrados entre empregadores sobre as PcDs, os 

mais comuns foram: 

 as PcDs não têm competências e habilidades necessárias para realizar seu 

trabalho; 

 as PcDs aumentariam as exigências postas aos supervisores; 

 por necessitarem de ambientes adaptados, a presença das PcDs criaria 

desigualdade no trabalho; 

 a presença de PcDs na empresa aumentam os custos com a saúde; 

 as PcDs podem apresentar baixo nível de ajustamento emocional por serem 

pessoas amargas, nervosas e deprimidas. 

Todas essas concepções sobre as PcDs se mostraram equivocadas, e Stone-Romero 

et al. (2006) encontraram pesquisas que confrontavam essas preocupações. As PcDs não só 

agregam ao ambiente de trabalho, como também não proporcionam gastos superiores às 

pessoas sem deficiência. 

 Para Castel (2008), há a discriminação positiva e a negativa. A discriminação 

positiva implica utilizar recursos ou práticas que possibilitem a minimização da diferença, 

desdobrando esforços para que a falta, carência ou aquilo que é uma desvantagem seja 

suprido de forma que a pessoa seja integrada ao regime comum. A discriminação negativa, 

ao contrário, destaca a diferença e a alteridade, colocando-as como defeitos do sujeito, que 

ele carregará por toda sua vida; é um estigma. 

 Deve-se, pois, buscar a igualdade ou ressaltar as diferenças como características 

que valorizam a singularidade? Para Scott (2005), a igualdade não é ausência ou a 

eliminação da diferença, mas sim o reconhecimento da diferença e a decisão de ignorá-la 

ou de levá-la em consideração (p. 15). 
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 A revisão teórica indica a existência de vários conceitos que buscam contemplar as 

relações intergrupais. Esses conceitos se referem a questões existenciais, sociais e 

cognitivas, principalmente. Além disso, aponta para a importância do esclarecimento, do 

conhecimento e da reflexão sobre a questão da deficiência. Esse pode ser um caminho para 

a superação de equívocos e, também, do preconceito. 

 

 

2.2 A qualificação profissional e as estratégias de treinamento e desenvolvimento nas 

empresas 

 

Trabalho, Qualificação e Formação Profissional  

 

Atualmente, o mundo do trabalho se encontra em processo de transformação. As 

organizações e o modo de trabalho passam por mudanças cada vez mais rápidas, 

decorrentes de fenômenos como: globalização, terceirização, novos modelos de gestão, 

avanços tecnológicos e crescimento do desemprego, principalmente nos países 

desenvolvidos, e da automação. A revolução tecnológica hoje tem causado grande impacto 

no modo de produção, mas também nas relações homem-trabalho, afetando a própria 

qualificação profissional. A globalização demanda cada vez mais serviços e produtos de 

alta qualidade, o que, por sua vez, exige o desenvolvimento tecnológico e promove um 

mercado cada vez mais competitivo (Bastos, 2006; Mourão & Puente-Palacios, 2006). A 

competitividade, por sua vez, exige produtividade com qualidade, requerendo 

trabalhadores qualificados (Goulart & Guimarães, 2010). 

O trabalho, também, está ganhando novas dimensões, tornando-se complexo e 

ocupando lugar de destaque na vida das pessoas. Na sociedade ocidental, o trabalho se 

torna fundamental não só pela questão econômica, mas pela identidade que ele concede às 

pessoas. O fato de ser trabalhador adquire um destaque central entre os papéis sociais, e 

aquele que não se encontra nessa condição é mal visto pela sociedade. Sendo assim, países 

que lidam com altas taxas de desemprego e mão de obra desqualificada apresentam graves 

problemas sociais (Mourão & Puente-Palacios, 2006).  

Antes do advento do capitalismo, o modo de produção era essencialmente artesanal 

e a formação profissional era de caráter familiar. O sistema capitalista trouxe a formação 

profissional especializada tal como é adotada atualmente, voltada às necessidades do 
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sistema de produção. Se antes da Revolução Industrial o aprendiz acompanhava o “mestre” 

até aprender o seu ofício, nos dias atuais a formação profissional perpassa o processo 

educacional da pessoa e é discutida por diversos setores, tais como as universidades, as 

escolas técnicas, o Estado e as empresas que constituem o sistema produtivo (Mourão & 

Puente-Palacios, 2006). 

Diante dessas mudanças, Bastos (2006) salienta dois novos desafios que se 

apresentam para as organizações e para a sociedade. O primeiro deles é a fragilização ou 

precarização do emprego, ou seja, o desemprego que é decorrente dessas mudanças 

tecnológicas; o segundo é a qualificação. Para o autor, esses fenômenos estão associados 

ao conceito de empregabilidade, de modo que cabe ao trabalhador e à organização 

refletirem sobre o papel de cada um no processo de qualificação e permanência do 

trabalhador no mercado de trabalho. Os questionamentos giram em torno da relação entre 

qualificação e emprego-desemprego, e das competências a serem desenvolvidas para lidar 

com as novas situações decorrentes do novo cenário. 

Neste ponto, faz-se necessária uma reflexão sobre os conceitos de empregabilidade, 

qualificação e formação profissional. 

A formação profissional é um processo de aquisição de conhecimentos teóricos, 

técnicos e operacionais, por meio de escolas e empresas, que visa a capacitar o trabalhador 

para a produção de bens ou serviços. É um processo constante para exercer determinada 

profissão e que não foca o treinamento de uma habilidade específica (Mourão & Puente-

Palacios, 2006). 

A qualificação não possui uma única conceituação. Na verdade, são vários os 

conceitos, que estão relacionados com a mudança sofrida na forma de se ver a qualificação 

no decorrer dos anos e com a maneira como ela é tratada nos níveis individual, 

organizacional, coletivo e estatal (Bastos, 2006). Bastos (2006) detectou três concepções 

que, segundo ele, assumem nuances específicas em trabalhos de diferentes autores (p.31). 

A primeira delas vê a qualificação como uma construção baseada no conhecimento e 

experiência adquiridos anteriormente pelo indivíduo ou pelo trabalho atual nos estudos ou 

na experiência prática. Na segunda concepção, a qualificação é adquirida na autonomia do 

trabalhador ao exercer sua atividade laboral. Seria um contraponto ao modelo 

taylorista/fordista caracterizado pela divisão de trabalho rígida, de modo que, quanto mais 

próximo ao modelo taylorista/fordista é exercido o trabalho, menos qualificado é o 

trabalhador. Já a terceira concepção define a qualificação como uma construção social de 
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competências. Nessa concepção, não são considerados somente as habilidades técnicas, os 

conhecimentos do trabalhador e o modo de executar o trabalho, mas, principalmente, a 

influência sociopolítica sobre a relação capital-trabalho. A qualificação dentro dessa 

concepção é complexa, histórica e multideterminada. 

Por fim, a empregabilidade é a situação em que o trabalhador é o responsável pela 

obtenção e manutenção do seu emprego por meio de um processo contínuo de formação e 

aperfeiçoamento. Sendo assim, as empresas ditam o perfil e a formação profissional 

esperados. A responsabilidade por conseguir e manter um emprego recai sobre o 

trabalhador, que necessita aprimorar constantemente sua formação para atender à demanda 

das empresas (Mourão & Puente-Palacios, 2006). 

É muito difundida a ideia de que a formação profissional é a responsável pela 

entrada e permanência no mercado de trabalho. Diante de um cenário global de 

desemprego acredita-se que essa seja a solução. Porém, a qualificação nem sempre pode 

ser vista como a solução para a questão do desemprego, já que, mesmo em países de 

primeiro mundo que têm um nível de formação qualificado, se encontram altas taxas de 

desemprego (Mourão & Puente-Palacios, 2006).  

Apesar de não ser a única responsável por garantir um emprego, a qualificação tem 

sua relevância nesse processo de entrada e permanência no mercado de trabalho, e deve ser 

oferecida pelo maior número de setores e instituições possíveis. Para Goulart e Guimarães 

(2010), a busca pela qualificação deve ser um interesse de toda a sociedade. Para isso, 

deve-se adotar uma estratégia qualificante: 

 
[...] A estratégia qualificante deve ser uma estratégia integrada, construída 

mediante articulação e parceria entre os vários atores sociais – governo, 

empresas, trabalhadores, educadores – pois ela constitui necessidade da empresa, 

interesse do trabalhador e da própria sociedade (pp. 26-27). 

 

O atual modelo de produção também interfere no processo de escolarização dos 

cidadãos, que tinha como objetivo fornecer igualdade social, mas hoje é reconhecido como 

um meio de entrar no mercado de trabalho. A proposta de fornecer oportunidade de 

aprimoramento social e cultural de forma igualitária a todos é transformada num meio de 

apropriação de conhecimentos em nível individual, em que cada um deve buscar 

competitivamente por sua colocação no mercado (Mourão & Puente-Palacios, 2006).  

Para Birchal e Muniz (2010), no entanto, esse cenário de responsabilizar apenas o 

funcionário vem mudando. É de interesse da estrutura política das empresas assegurar que 
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os funcionários permaneçam na empresa, por isso elas têm cada vez mais investido na 

gestão de carreira de seu pessoal. Neste novo contexto organizacional, as carreiras 

deixaram de ser verticalizadas para se tornarem horizontalizadas. As empresas que antes 

desenhavam, ofereciam e administravam as carreiras de seus profissionais por meio de 

uma divisão de trabalho estruturada, uma rígida hierarquia de papéis e centralização de 

poder, hoje exigem dos seus funcionários disposição e comprometimento para se 

desenvolverem, disponibilizando a eles os recursos necessários para se autodesenvolverem. 

A organização, portanto, assume interesse quanto à empregabilidade de seus trabalhadores, 

fornecendo a eles chances de se autoaperfeiçoarem. 

Uma das formas de as empresas contribuírem para esse aperfeiçoamento 

profissional é mediante ações de treinamento e desenvolvimento (T&D), como será tratado 

a seguir.  

 

 

Treinamento e desenvolvimento  

 

Assim como tantos outros conceitos dentro da psicologia organizacional, o 

treinamento e o desenvolvimento de pessoas também não possuem uma única 

conceituação. 

Vargas e Abbad (2006) fizeram uma revisão sobre as diversas nuanças sobre os 

conceitos trazendo aspectos fundamentais ao entendimento desses conceitos. Buscando 

abordá-los da forma mais completa possível, serão apresentados esses aspectos, a fim de 

formar um conceito completo e esclarecedor sobre esses fenômenos. 

O treinamento de pessoas é uma ação, um projeto sistemático, planejado e 

conduzido pela organização e realizado dentro de um período específico de tempo. O 

objetivo da organização é aumentar a efetividade de determinado setor ou grupo de 

trabalhadores, de modo que isso reflita numa melhora de desempenho desses trabalhadores 

na realização de determinadas tarefas. As ações de treinamento são voltadas para a 

aquisição, modificação ou ampliação e desenvolvimento de habilidades, sejam elas 

motoras, cognitivas ou interpessoais, dependendo do objetivo do treinamento a ser 

realizado (Vargas & Abbad, 2006). 

O desenvolvimento de pessoas também promove a aprendizagem de trabalhadores 

para que possam ajudar a organização no alcance de seus resultados. Porém, essa 
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aprendizagem é voltada para o crescimento individual, propiciando um amadurecimento 

dos trabalhadores, sem uma relação direta com algum posto de trabalho. O treinamento, 

muitas vezes, é reconhecido como parte integrante do desenvolvimento de pessoas (Vargas 

& Abbad, 2006). 

Por serem tão próximos e muitas vezes utilizados em conjunto, é comum o uso da 

expressão “treinamento e desenvolvimento” (T&D). Vargas (1996) conceitua a expressão 

como uma aquisição sistemática de conhecimentos – conceitos, valores ou normas – e 

aprendizagem de novas habilidades, de modo a promover mudanças no modo de ser e 

pensar do indivíduo. Nesse caso, o processo pode ser a curto ou longo prazo. 

O processo de T&D aqui definido se propõe a desenvolver competências. E, por 

isso, o modelo de gestão de competências será o adotado neste estudo. 

Para Bastos (2006), a competência se confronta com a qualificação, já que elas são 

muitas vezes confundidas na área organizacional. Para ele, a diferenciação é clara. A 

competência apresenta uma lógica mais individualizada, enquanto a qualificação, por 

possuir uma relação com o social e o político, depende dos interesses sociais e políticos 

que lhe favoreçam ser desenvolvida. A competência diz respeito à capacidade de o sujeito 

lidar com cada situação ou evento, mobilizando recursos pessoais adequados para 

oferecer respostas à situação (Bastos, 2006, p. 34). 

O desenvolvimento de competências é fundamental para as empresas, pois lhes 

garante uma mão de obra preparada para lidar com os desafios diários, e, acima de tudo, 

promove o crescimento e a qualificação de seus membros (Freitas & Brandão, 2006). 

Borges-Andrade, Zerbini, Abbad e Mourão (2013) falam da importância do T&D 

no desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes (CHAs) dos trabalhadores 

para o aprimoramento do seu desempenho no trabalho. 

As práticas de T&D desenvolvidas nas empresas são fundamentais para melhorar o 

desempenho do trabalhador. Elas focam nas deficiências de desempenho e tentam 

aprimorar ou adaptar o funcionário aos desafios previstos em sua função (Godim, Bastos, 

Borges-Andrade, & Melo, 2006). 

Segundo Borges-Andrade et al. (2013), o sistema de T&D é composto por três 

fases ou momentos: avaliação de necessidades, planejamento e execução, e avaliação do 

treinamento. 

Na avaliação de necessidades, busca-se compreender o quanto os desempenhos 

reais dos trabalhadores se distanciam daqueles esperados pela organização. Ela é feita por 



33 

 

meio de análises organizacionais, de tarefas e individuais. O planejamento e sua execução 

são baseados na avaliação de necessidades. A partir de então, são traçados os objetivos e 

conteúdos, a sequência do ensino e a escolha dos meios e estratégias de instrução 

apropriados para alcançar o objetivo proposto. A avaliação é a etapa final do treinamento e 

se propõe a fornecer informações sobre defasagens e falhas no treinamento, seja no âmbito 

da aprendizagem dos indivíduos, do desempenho dos instrutores ou do planejamento dos 

procedimentos instrucionais. Ela vai medir a aplicabilidade dos CHAs aprendidos no 

trabalho ou na vida profissional dos participantes, ou quais aspectos dificultaram ou 

facilitaram a aprendizagem (Borges-Andrade et al., 2013). 

Sendo a avaliação uma etapa tão importante, Borges-Andrade (2006) desenvolveu o 

Modelo de Avaliação Integrado e Somativo (MAIS) como um esquema heurístico que visa 

a avaliar as ações de treinamento nas organizações e, consequentemente, gerir ações 

futuras de T&D. 

O MAIS possibilita não só avaliar os efeitos imediatos (como o nível de satisfação 

e de aprendizagem ao final do treinamento) e mediatos (mudanças nos indivíduos, na 

organização e no valor final a médio e longo prazo), mas também permite apontar quais 

componentes se relacionam a esses resultados. De posse de dados sobre os resultados e 

seus componentes, e da relação entre eles, é que o gestor pode avaliar se determinada ação 

de T&D alcançou os resultados propostos e, ainda, definir o que pode ser feito para 

efetivar os próximos eventos de T&D (Borges-Andrade et al., 2013). 

Conforme Borges-Andrade et al., (2013) nos apontam, esse modelo se apoia em 

quatro componentes relativos ao sistema de T&D (chamados internos) e em quatro do 

ambiente organizacional (os externos).  

Os quatro componentes internos são:  

 Insumos: dizem respeito às questões e características físicas e sociais e 

aos estados comportamentais e cognitivos anteriores ao treinamento e 

que podem influenciar na realização ou nos resultados obtidos.  

 Procedimentos: são as ações e cuidados necessários para facilitar ou 

produzir os resultados esperados no treinamento, ou seja, referem-se ao 

modo como será repassado o conteúdo, seja por meio de estratégias 

instrucionais intencionalmente introduzidas ou eventos que 

acidentalmente aconteçam no período de ensino e que afetem 
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diretamente a aprendizagem. Estão relacionados ao planejamento do 

treinamento ou ao desempenho dos instrutores. 

 Processos: referem-se ao que acontece a aspectos relevantes do 

comportamento do participante à medida que os procedimentos são 

implementados (Borges-Andrade et al., 2013, p. 473). 

 Resultados: são a demonstração do sucesso ou fracasso inicial dos 

programas de treinamento voltados ao desempenho dos aprendizes. 

Avaliam os efeitos imediatos do programa. 

Os componentes externos referem-se ao contexto onde são realizadas as ações ou 

eventos de treinamento (Borges-Andrade et al., 2013). São eles: 

 Necessidades: levantamento de lacunas entre o desempenho esperado e 

o que é realizado por indivíduos, grupos ou setores. É a base para a 

organização de um programa de treinamento. 

 Suporte: são os aspectos que propiciam uma melhor aplicação no 

trabalho do que foi aprendido. Vão desde o suporte físico ao 

motivacional e psicossocial, seja no âmbito familiar, escolar, 

organizacional ou comunitário. 

 Disseminação: diz respeito à forma como o evento ou ação foi 

planejado(a), de modo a atrair os participantes ou facilitar a aceitação de 

sua realização. 

 Efeitos a longo prazo: são as consequências ambientais do treinamento 

nos indivíduos, nas equipes e na organização. Podem incluir efeitos 

esperados ou inesperados, desejáveis ou indesejáveis. 

O MAIS será o modelo utilizado como referência na realização deste estudo. As 

razões de tal escolha são justificadas pelas características citadas, próprias desse modelo, e 

também por ser um modelo aplicável em organizações de qualquer natureza, sejam grandes 

ou pequenas, públicas ou privadas (Borges-Andrade et al., 2013). 

Percebe-se, então, o papel fundamental que o T&D possui em relação ao 

crescimento profissional dos trabalhadores. O trabalhador que, muitas vezes, chega à 

empresa com uma qualificação ainda limitada, pode desenvolver competências relevantes 

para o seu trabalho dentro da própria empresa. Da mesma forma, trabalhadores com 

deficiência podem ser captados pela empresa e desenvolvidos profissionalmente.  

Alguns estudos sobre o assunto nos trazem dados interessantes. 
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O estudo realizado por Delgado e Goulart (2011) sobre a adaptação e o 

desenvolvimento de trabalhadores com deficiência, por exemplo, verificou o impacto que 

essas ações promovem no ambiente organizacional. Na instituição estudada, o treinamento 

era realizado com todos os empregados sem a adoção de um programa de treinamento 

específico para as PcDs. Mesmo sem essa especificidade, as PcDs relataram que as ações 

de T&D ofertadas pela empresa eram ferramentas cruciais de transformação do ambiente 

de trabalho. O treinamento de ambientação (introdutório) era voltado para a padronização 

dos CHAs das PcDs de acordo com as expectativas da instituição. Mas, além disso, esse 

treinamento promovia a conscientização dos outros funcionários da importância de 

adequação das condições de trabalho e do desenvolvimento das PcDs após a contratação, o 

que promovia resultados positivos. A ambientação era tão relevante que, para as PcDs, 

quando os funcionários que iriam trabalhar com elas não eram previamente informados 

pela instituição sobre o tipo de deficiência e as limitações que seus futuros colegas de 

trabalho apresentavam, isso repercutia em dificuldades na adaptação e no relacionamento 

interpessoal delas e em incompreensão sobre o desempenho das mesmas.  

Para as PcDs, o desafio é adequar suas estratégias de desenvolvimento profissional 

às necessidades do mercado de trabalho, às expectativas da organização e ao seu perfil. 

Elas consideram fundamental participar de treinamentos e cursos, como também a 

paciência e a interação, pois são fatores que facilitam a inserção no mercado e aumentam a 

probabilidade de futuras promoções no trabalho. Em contrapartida, reconhecem a 

importância de a própria PcD investir em tempo e esforço (Delgado & Goulart, 2011). 

Um último ponto de destaque neste estudo é que o fato de o treinamento ser igual 

para todos os funcionários (com e sem deficiência) trouxe dificuldades para as PcDs. 

Segundo relataram, o modo como o treinamento é realizado está diretamente relacionado à 

facilidade ou não de transferir os conhecimentos adquiridos ao trabalho. Algumas PcDs 

narraram que a falta de intérprete, por exemplo, foi um impedimento para o melhor 

aproveitamento das ações de T&D. Cabe ressaltar que o argumento dos gestores para a 

realização de um treinamento único para trabalhadores com e sem deficiência era de 

promover uma política de iguais oportunidades, o que para as PcDs não é visto como 

vantajoso, já que não há uma adaptação às suas necessidades (Delgado & Goulart, 2011). 

Stone-Romero et al. (2006) evidenciaram a preocupação que muitas empresas 

possuem em relação à contratação de PcD. Seu estudo mostrou, porém, que essa 

preocupação é infundada, pois os benefícios percebidos a longo prazo com a contratação 
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de PcDs supera em muito o investimento e o tempo gastos no treinamento delas. Foram 

constatadas baixa taxa de absenteísmo entre as PcDs e uma execução do trabalho tão boa 

ou até melhor do que a de pessoas sem deficiência. Esse último dado também foi 

corroborado no estudo realizado por Delgado e Goulart (2011). 

Treinar e desenvolver PcDs é um desafio, mas as próprias mudanças sociais e 

tecnológicas que vêm acontecendo em consequência do capitalismo fornecem ferramentas 

para esse processo, como veremos a seguir. 

 

 

 Tecnologia Assistiva 

 

Com o aumento de informações e estudos sobre a inclusão de pessoas com 

deficiência ou com algum tipo de incapacidade ou limitação nos meios sociais, diversas 

áreas da ciência têm se voltado também para esse campo, trabalhando em recursos que 

possibilitem a mediação desse processo de inclusão. A Tecnologia Assistiva (TA) engloba 

esse campo.  

O conceito de TA vem passando por mudanças no decorrer dos anos devido à 

importância e abrangência desta. É possível encontrar a utilização de ajudas tecnológicas 

desde a Antiguidade, como bengalas, ganchos e mãos de madeira, entre outros recursos 

(Cruz, 2012; Garcia & Galvão Filho, 2012). Com esses exemplos, percebe-se que a TA não 

se refere apenas a aparatos de origem eletrônica ou informatizados. 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), que integram grande parte 

da cultura ocidental, são fundamentais meios de inclusão e interação social e podem ser 

utilizados como ou através de TA. As TICs são utilizadas como TA quando um 

computador, por exemplo, é a ajuda técnica que facilita alcançar determinado objetivo. 

Quando o objetivo é a utilização do computador, por exemplo, pode-se utilizar ajudas 

técnicas ou aparatos que facilitem essa tarefa (Damasceno & Galvão Filho, 2002). 

Embora existam muitas conceituações, o conceito de TA adotado neste estudo será 

o proposto pelo Comitê de Ajudas Técnicas (CAT) – responsável por estudos e proposição 

de políticas públicas da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 

República (SEDH/PR) – em sua Reunião VII, de dezembro de 2007: 

 
Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica 

interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, 

práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à 
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atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou 

mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e 

inclusão social (Brasil, 2009, p. 27). 

 

As TAs podem ser classificadas de diversas formas. Existe o modelo de 

classificação HEART (Horizontal European Activities in Rehabilitation Technology), que 

surgiu na União Europeia e baseia-se nos conhecimentos sobre a utilização de TA. 

Segundo esse modelo, a TA possui três áreas de formação fundamentadas nos 

componentes técnicos, humanos e socioeconômicos (Brasil, 2009).  

 Os componentes técnicos são subdivididos em comunicação, mobilidade, 

manipulação e orientação. A comunicação engloba a comunicação interpessoal, acesso a 

computadores/interface com usuários, telecomunicações e leitura/escrita. A mobilidade diz 

respeito à mobilidade manual e elétrica, acessibilidade, transportes públicos e privados, 

próteses e órteses, e posicionamento. A manipulação inclui controle de ambiente, 

atividades da vida diária, robótica, próteses/órteses e recreação/desporto. Por último, a 

orientação trata dos sistemas de navegação e orientação e da cognição. 

 Os componentes humanos discutem o impacto causado pela deficiência no ser 

humano, a relação da PcD com o espaço em que ela vive e como a TA pode facilitar a 

autonomia dessa pessoa. Nessa área, são abordados tópicos sobre deficiência, aceitação da 

TA, seleção de TA, aconselhamento em TA e atendimento pessoal. 

 Já os componentes socioeconômicos abordam como a tecnologia afeta as interações 

dentro do contexto social mais amplo e as vantagens e desvantagens dos diferentes 

modelos de prestação de serviço. Nesse campo, encontram-se os tópicos: noções básicas de 

TA, noções básicas de desenho universal, emprego, prestação de serviços, 

normalização/qualidade, legislação/economia e recursos de informação. 

 Há, também, a Classificação Nacional de Tecnologia Assistiva do Departamento de 

Educação dos Estados Unidos, que foi desenvolvida a partir da conceituação de TA que 

consta na legislação norte-americana e integra recursos e serviços (Brasil, 2009). Esse 

sistema de classificação contém dez itens: 

1- Elementos Arquitetônicos: recursos de apoio, recursos para abrir e fechar portas e 

janelas, elementos para a construção da casa, elevadores/guindastes/rampas, 

equipamentos de segurança e pavimentos. 

2- Elementos Sensoriais: ajudas óticas, recursos auditivos, ajudas cognitivas, recursos 

para deficiência múltipla e ajudas para comunicação alternativa. 
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3- Computadores: hardware, software, acessórios para computador, calculadoras 

especializadas e recursos de realidade virtual. 

4- Controles: sistemas de controle do ambiente, acionadores temporizados, controle 

remoto e controles operacionais. 

5- Vida Independente: vestuário, ajudas para higiene, ajudas/recursos para proteção do 

corpo, ajudas para vestir/despir, ajudas para banheiro, ajudas para lavar/tomar banho, 

ajudas para manicure/pedicure, ajudas para cuidado com o cabelo, ajudas para cuidado 

com os dentes, ajudas para o cuidado facial/da pele, ajudas para organização da 

casa/doméstica, ajudas para manusear/manipular produtos, ajudas para orientação e 

outros equipamentos médicos duráveis. 

6- Mobilidade: transporte (veículo motor, bicicleta), ajudas para caminhar e ficar em pé, 

cadeira de rodas e outros tipos de mobilidade. 

7- Órteses/Próteses
5
: sistemas de órtese para coluna, sistemas de órteses para membros 

superiores, sistemas de órteses para membros inferiores, estimuladores elétricos 

funcionais, sistemas de órteses híbridas, sistemas de próteses para membros 

superiores, próteses para membros superiores, sistemas de próteses para membros 

inferiores, próteses cosméticas/não-funcionais para membros inferiores e outras 

próteses. 

8- Recreação/Lazer/Esportes: brinquedos, jogos para ambientes internos, artes e 

trabalhos manuais, fotografia, aptidão física, jardinagem/atividade horticultural, 

acampamento, caminhada, pesca/caça/tiro, esportes e instrumentos musicais. 

9- Móveis Adaptados/Mobiliário: mesas, fixação para luz, cadeiras/móveis para sentar, 

camas/roupa de cama, ajuste de altura dos móveis e móveis para o trabalho. 

10- Serviços: avaliação individual, apoio para adquirir recursos/serviços, seleção de 

recursos e serviços e utilização dos serviços, coordenação/articulação com outras 

terapias e serviços, treinamento e assistência técnica e outros serviços de apoio. 

Uma terceira classificação é de origem brasileira e foi escrita em 1998 por José 

Tonolli e Rita Bersch. Essa classificação é mais didática e foi recentemente utilizada pela 

SEDH/PR, por meio da publicação da Portaria Interministerial nº 362, de 24 de outubro de 

                                                
5 Órteses são aparelhos que visam a suprir ou corrigir a alteração morfológica de um órgão, de um membro 

ou de um segmento de um membro, ou a deficiência de uma função; próteses são aparelhos ou dispositivos 

destinados a substituir um órgão, um membro ou parte de um membro destruído ou gravemente acometido 

(http://www.faders.rs.gov.br/servicos). 
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2012
6
, que trata da linha de crédito subsidiado para aquisição de bens e serviços de TA 

destinados às pessoas com deficiência e do rol dos bens e serviços (Bersch, 2013). Essa 

classificação possui 12 itens; alguns equivalentes à da Classificação Nacional de 

Tecnologia Assistiva do Departamento de Educação dos Estados Unidos. São eles: 

1- Auxílios para a vida diária e a vida prática: materiais e produtos que facilitam a 

autonomia e a independência em tarefas rotineiras, tais como: comer, cozinhar, 

vestir-se, tomar banho e executar necessidades pessoais, manutenção da casa etc. 

2- Comunicação aumentativa e alternativa (CAA): recursos, eletrônicos ou não, que 

permitem a comunicação expressiva e receptiva das pessoas sem a fala ou com 

limitações da mesma. São muito utilizadas as pranchas de comunicação com os 

símbolos PCS ou Bliss, além de vocalizadores e softwares específicos. 

3- Recursos de acessibilidade ao computador: equipamentos de entrada e saída 

(síntese de voz, Braille), auxílios opcionais de acesso (ponteiras de cabeça, de luz), 

teclados modificados ou alternativos, acionadores, softwares especiais (de 

reconhecimento de voz, etc.), que permitem às pessoas com deficiência usarem o 

computador. 

4- Sistemas de controle de ambiente: sistemas eletrônicos que permitem às pessoas 

com limitações locomotoras, controlar remotamente aparelhos eletro-eletrônicos e 

sistemas de segurança, entre outros, localizados em seu quarto, sala, escritório, casa 

e arredores. O controle remoto pode ser acionado de forma direta ou indireta; neste 

caso, um sistema de varredura é disparado e a seleção do aparelho, bem como a 

determinação de que seja ativado, se darão por acionadores (localizados em 

qualquer parte do corpo), que podem ser de pressão, de tração, de sopro, de piscar 

de olhos, por comando de voz etc. 

5- Projetos arquitetônicos para acessibilidade: adaptações estruturais e reformas na 

casa e/ou ambiente de trabalho, por meio de rampas, elevadores e adaptações em 

banheiros, entre outras, que retiram ou reduzem as barreiras físicas, facilitando a 

locomoção da pessoa com deficiência. 

6- Órteses e próteses: troca ou ajuste de partes do corpo, faltantes ou de 

funcionamento comprometido, por membros artificiais ou outros recursos 

ortopédicos (talas, apoios etc.).  

                                                
6 Para outras informações, consultar: http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/ 

arquivos/%5Bfield_generico_imagens-filefield-description%5D_58.pdf 

http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/%20arquivos
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/%20arquivos
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/%20arquivos
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7- Adequação postural: adaptações para cadeira de rodas ou outro sistema de sentar 

visando ao conforto e distribuição adequada da pressão na superfície da pele 

(almofadas especiais, assentos e encostos anatômicos), bem como posicionadores e 

contentores que propiciam maior estabilidade e postura adequada do corpo por 

meio do suporte e posicionamento de tronco/cabeça/membros.  

8- Auxílios de mobilidade: cadeiras de rodas manuais e motorizadas, bases móveis 

(como bengalas e muletas), andadores, scooters de três rodas e qualquer outro 

veículo utilizado na melhoria da mobilidade pessoal. 

9- Auxílios para cegos ou com visão subnormal: auxílios que incluem lupas e lentes, 

Braille, equipamentos com síntese de voz, grandes telas de impressão, sistema de 

TV com aumento para leitura de documentos, publicações etc. 

10-  Auxílios para surdos ou com déficit auditivo: auxílios que incluem vários 

equipamentos (infravermelho, FM), aparelhos para surdez, telefones com teclado – 

teletipo (TTY) e sistemas com alerta táctil-visual, entre outros. 

11-  Mobilidade em veículos: acessórios e adaptações que possibilitam a condução do 

veículo, elevadores para cadeiras de rodas, camionetas modificadas e outros 

veículos automotores usados no transporte pessoal, e serviços de autoescola para 

pessoas com deficiência.  

12- Esporte e lazer: recursos que favorecem a prática de esporte e a participação em 

atividades de lazer.  

A existência de várias classificações é aceitável. O próprio CAT concluiu que não 

existe uma única forma de classificar TA. As classificações existentes são aplicadas de 

acordo com os objetivos de catalogação de recursos, ensino, trocas de informação, 

organização de serviços de aconselhamento e concessão. O importante é ter claro o 

conceito de TA e os objetivos para os quais as classificações foram criadas (Brasil, 2009). 

As diversas classificações tornam claro que a TA atua no intermédio de atividades 

diárias, de autocuidado e, também, de atividades de aprendizagem ou laborais (Brasil, 

2009). 

 Fica evidente que a relevância das TAs para as PcDs é a melhora adquirida na 

acessibilidade dessas pessoas aos diversos ambientes que frequentam e na execução de 

atividades que fazem parte de suas vidas. As TAs promovem oportunidades a esse grupo 

socialmente excluído, fazendo com que as barreiras causadas pela deficiência sejam 

neutralizadas de maneira concreta. Mas, além disso, a TA propicia o combate ao 
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preconceito, pois permite que a PcD possa interagir e realizar suas atividades em condições 

equivalentes à pessoa sem deficiência. A convivência social facilitada pela TA proporciona 

autoestima à PcD – já que esta pode expressar suas potencialidades e capacidades – e 

possibilita a eliminação de discriminações por meio do respeito construído nessas relações 

(Damasceno & Galvão Filho, 2002). 

 Sendo assim, é fundamental averiguar a utilização da TA dentro das empresas que 

possuem PcDs em seu quadro de funcionários. Ela é um crucial recurso de adaptação ao 

ambiente de trabalho, mas, principalmente, um importante mediador social das relações 

vivenciadas dentro do ambiente organizacional e um recurso respeitável para garantir o 

treinamento e desenvolvimento das PcDs.  
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3  OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

 Investigar como é realizada a inserção das pessoas com deficiência dentro das 

organizações mediante o treinamento e desenvolvimento e sua adaptação ao ambiente de 

trabalho. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

  

 Verificar as práticas utilizadas pelos profissionais de RH das organizações no que 

se refere ao treinamento e desenvolvimento das PcDs. 

 Investigar a percepção de deficiência dos profissionais de RH e ST. 

 Levantar o perfil dos trabalhadores com deficiência, enfocando o nível de 

escolaridade, a qualificação profissional, o cargo e o tipo de deficiência. 

 Investigar a percepção das PcDs acerca do T&D desenvolvido pelo RH, assim 

como suas perspectivas de crescimento dentro da empresa. 

 Verificar se as organizações utilizam recursos de TA e como estes têm contribuído 

para a adaptação das PcDs no ambiente de trabalho e para seu treinamento e 

desenvolvimento. 

 Conhecer a percepção dos trabalhadores com deficiência e dos profissionais sobre 

as práticas de inclusão e adaptação das PcDs no ambiente de trabalho. 
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4 MÉTODO 

Este estudo adotou o método de pesquisa qualitativo, que propõe compreender o 

fenômeno social em questão e seus significados, por meio da opinião dos sujeitos envolvidos 

(Minayo, Assis & Souza, 2008). Foi feito um estudo de caso com duas instituições, visando a 

checar as duas realidades de forma comparativa e complementar. 

Ainda para complementar a pesquisa, alguns dados foram submetidos a uma análise 

estatística descritiva. 

 

 

4.1 Local da pesquisa  

 

 A pesquisa foi realizada em duas empresas do setor privado de um município do 

interior de Minas Gerais, que possuíam mais de 100 funcionários, incluindo trabalhadores 

com deficiência.  

 Complementando os objetivos desta pesquisa, foi feito um estudo sobre as 

empresas onde foram realizadas as coletas de dados. Este estudo levantou algumas 

informações que colaboram na caracterização das empresas, de modo a elucidar a 

compreensão sobre o modo de estas lidarem com a questão da deficiência. Isso também só 

foi possível por ser um número pequeno de empresas pesquisadas.  

 Para chegar a esta caracterização, foi aplicado um questionário com questões 

abertas (Anexo 5), complementado pela entrevista semiestruturada feita com os 

trabalhadores de RH e ST (questão 1 dos roteiros, Anexos 7 e 8) e pela análise de arquivos 

e documentos e, também, dos sites das empresas. 

 As duas empresas estão entre as três maiores da cidade. A fim de manter o 

anonimato das empresas e para fins da pesquisa, elas foram nomeadas como Empresa 1 e 

Empresa 2 no decorrer da dissertação. A seguir, a descrição delas. 

 

 

EMPRESA 1  

 



44 

 

A Empresa 1 é a menor entre as duas visitadas. Ela é a filial de uma empresa 

localizada em outro estado do Brasil embora a matriz atenda por uma razão social diferente 

há cinco anos. Trabalha com metalurgia; especificamente, estanho. 

 

Tabela 1. Caracterização da Empresa 1 

EMPRESA 1 

RAMO DE ATIVIDADE PRINCIPAL 

Metalurgia. Desenvolve produtos de estanho para indústrias 

automobilísticas, eletroeletrônicas, informática, telecomunicações, 

construção civil e embalagens siderúrgicas, entre outros. 

IDENTIDADE 

ORGANIZACIONAL 

MISSÃO 

“Fornecer produtos de qualidade na área estanífera, fazendo de 

nossos clientes a razão do nosso negócio, promovendo o crescimento 

dos colaboradores e o bem-estar da comunidade.” 

VISÃO 

“Continuar crescendo com responsabilidade no setor estanífero, de 

forma a consolidar as posições conquistadas e alcançar novos 

patamares de desempenho, qualidade e confiabilidade, buscando 

sempre a satisfação do cliente, a qualificação dos colaboradores e o 

desenvolvimento da comunidade em que atua.” 

VALORES 

 Foco no cliente: identificar sempre a necessidade do cliente 

 Produto: prezar pela qualidade dos produtos. 

 Colaboradores: buscar bem-estar e qualificação dos 
colaboradores. 

 Ética: zelar por um relacionamento aberto e transparente. 

PROGRAMAS DE 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

 O lugar do seu filho é na escola. Com o objetivo de 

conscientizar os funcionários que a educação fornecida para seus 

filhos é a principal e mais valiosa herança, o programa consiste 

em entregar para cada filho de funcionário um kit escolar 

conforme critérios definidos pela empresa como incentivo a 

iniciar ou permanecer na escola. 

 Campanha do cobertor. A cada princípio de inverno a empresa 

realiza aquisição de cobertores e moletons que, por intermédio da 

equipe interna, faz a entrega nas comunidades da região. 

 Viagem na leitura. Parceria realizada com o SESI, onde uma 
biblioteca itinerante fornece empréstimo de livros. 

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA 

EMPRESA 

Na filial, são 88 funcionários ativos, fora os afastados por motivos 

diversos. 

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS COM 

DEFICIÊNCIA 
2 

TEMPO DA EMPRESA NO 

MERCADO 
A filial está há 26 anos no mercado.  

POLÍTICA DE INCLUSÃO DE PcDs 

NA EMPRESA 
A inclusão é feita por necessidade de cumprir a Lei de Cotas. 

 

 Possui três programas de responsabilidade social, em que um é voltado para os 

funcionários da empresa (“O lugar do seu filho é na escola”), outro para a comunidade 

(“Campanha do cobertor”) e o terceiro para ambos os públicos (“Viagem na leitura”). 

 Ela possui 88 funcionários ativos na empresa, sendo dois deles com deficiência. A 

Tabela 1 retrata um resumo com as principais informações sobre a empresa. 

Um ponto a se ressaltar, e que é de grande interesse para esta pesquisa, é a política 

de inclusão de PcDs adotada pela empresa. Na Empresa 1, o grande motivador para a 
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contratação de trabalhadores com deficiência na empresa é o cumprimento da legislação, 

mais especificamente a Lei de Cotas.  

Embora tenha sido declarado um número de funcionários inferior a 100 (88 

funcionários ativos), a obrigatoriedade da lei se deve ao fato de incluir no número total de 

funcionários os da matriz e os da filial.  

 

  

EMPRESA 2 

 

Tabela 2. Caracterização da Empresa 2 

EMPRESA 2  

RAMO DE ATIVIDADE PRINCIPAL 
Metalurgia e química. Produtora de ligas especiais de alumínio e 

óxidos de tântalo e nióbio. 

IDENTIDADE 

ORGANIZACIONAL 

MISSÃO 

“Produzir e comercializar ligas de alumínio e óxidos de tântalo e 

nióbio de origem certificada para o mercado global, com agilidade de 

suprimento e qualidade diferenciada.” 

VISÃO 

 “Somos a melhor escolha para o nosso cliente: fornecemos 

produtos e soluções que geram valor, estabelecendo relações 
duradouras.”  

 “Temos orgulho de trabalhar aqui: construímos um ambiente 

agradável e seguro que favorece a realização pessoal e o 

crescimento profissional de todos.” 

 “Maximizamos o valor da empresa gerando rentabilidade 

diferenciada para os acionistas.” 

 “Mantemos relacionamentos de confiança mútua com os nossos 

fornecedores visando o aprimoramento contínuo dos produtos e 

processos.” 

 “Integramos a vida social e econômica da comunidade local, 

proporcionando oportunidades de desenvolvimento e respeitando 
o meio ambiente.” 

VALORES 

 Transparência: informar e comunicar, de maneira clara e 

objetiva, as diretrizes, resultados e decisões, em todos os níveis.  

 Respeito mútuo: tratar o outro da mesma maneira que 

gostaríamos de ser tratados, proporcionando um ambiente 

saudável e cooperativo. 

 Foco em resultado: atingir metas, objetivos e resultados da 

organização e honrar os compromissos assumidos.  

 Segurança: garantir condições apropriadas para que todos 

retornem para casa todos os dias com integridade física e mental.  

 Inovação: criar soluções diante de desafios e oportunidades, por 

meio do desenvolvimento de pessoas, processos e produtos.  

PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE 

SOCIAL 

Não possui um programa específico, mas são feitas ações isoladas 
voltadas para a comunidade. 

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA 

EMPRESA 
205 

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS COM 

DEFICIÊNCIA 
6 

TEMPO DA EMPRESA NO MERCADO A empresa está há 100 anos no mercado. 

POLÍTICA DE INCLUSÃO DE PcDs NA 

EMPRESA 

Não há interesse primordial em cumprir cotas. Olha-se o mercado, 

buscando PcDs em potencial e as vagas para eles são negociadas. 
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 Como mostra a Tabela 2, a segunda empresa pesquisada faz parte de um grupo que 

possui outras filiais em outros países. No Brasil, é a única representante do grupo. Seu 

ramo de atividade é a metalurgia e a química. 

 Embora ela não possua nenhum programa específico de responsabilidade social, a 

empresa promove ações sociais isoladas voltadas para a comunidade; por exemplo, ajudar 

a APAE da cidade. 

 Hoje, possui 205 funcionários, sendo seis deles com deficiência. Durante a 

realização da pesquisa, ela estava em processo de recrutamento de mais um funcionário 

com deficiência. 

Quanto à questão da inclusão de pessoas com deficiência, a empresa não se pauta 

prioritariamente no cumprimento de cotas. Mesmo assim, a empresa possui a cota para 

PcDs completa e está em processo de contratação de mais uma. O processo de 

recrutamento de PcDs é feito de acordo com o surgimento de candidatos em potencial no 

mercado. Há uma constante busca de profissionais com deficiência – seja pela parceria 

com a APAE e com universidades ou por meio de bancos de currículos da empresa – e, 

quando algum candidato se aproxima do perfil da empresa, possíveis vagas são negociadas 

com a diretoria. Da mesma forma, se durante um processo de recrutamento “normal” 

aparece um candidato com deficiência, ele é avaliado normalmente como os outros.  

 

 

4.2 Participantes  

 

 A pesquisa foi realizada com dois grupos amostrais. Um grupo foi formado por 

todos os profissionais que trabalham no setor de Recursos Humanos (RH) e no setor de 

Segurança no Trabalho (ST), e o segundo foi composto por todos os trabalhadores com 

deficiência das empresas pesquisadas. A escolha do primeiro grupo amostral se justificou 

por serem funcionários dos setores responsáveis pelo T&D e pela implementação de 

recursos de tecnologia assistiva, respectivamente. 

 Num primeiro momento, foi feito contato com o responsável pelo RH de cada 

empresa e, a partir desse contato, agendadas as entrevistas com todos os participantes.  

A eles, foram expostos todos os dados que envolvem a pesquisa, bem como o 

caráter voluntário da participação dos mesmos. Explicados todos esses pontos, eles foram 

convidados a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo 2). 
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Durante o estudo, eles serão nomeados por siglas, de modo a preservar anônimas as 

suas identidades. As siglas identificam, primeiro, o grupo amostral, se PcD, profissional de 

RH (PRH) ou profissional de ST (PST); em seguida, a ordem em que cada participante foi 

entrevistado e a empresa à qual pertence. Por exemplo: PRH1-2 – primeiro profissional de 

RH da Empresa 2 entrevistado. 

A caracterização da amostra será apresentada detalhadamente no capítulo de análise 

dos resultados 

 

4.3 Instrumentos utilizados 

 

Para a coleta de dados, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os dois 

grupos de amostra: os profissionais de RH e do setor de ST e os trabalhadores com 

deficiência. As questões das entrevistas foram direcionadas aos objetivos da pesquisa, 

como pode ser observado nos roteiros em anexo (Anexos 6, 7 e 8).  

A entrevista é um método apropriado quando se objetiva conhecer um sistema 

social de práticas, crenças ou valores num contexto, mas cujas contradições e conflitos não 

estejam bem explicitados. Ela é um facilitador na captação dos significados atribuídos 

pelos sujeitos à realidade e situações vividas, ajudando na compreensão das relações 

estabelecidas em determinado grupo (Duarte, 2004). 

Segundo Gil (1999) e Gressler (2004), a entrevista possibilita a aquisição de dados 

referentes a diversos aspectos da vida social, permitindo que esses dados sejam de um 

nível elevado para o fenômeno estudado. 

Também, foram utilizados, nesta pesquisa, quatro questionários e dois inventários.  

Dois dos questionários, de caráter sociodemográfico, foram aplicados nos 

trabalhadores com deficiência e nos profissionais de RH e de ST (Anexos 3 e 4), a fim de 

levantar o perfil dos mesmos.  

O terceiro foi para a caracterização das empresas (Anexo 5) onde as pesquisas 

ocorreram. As informações desse questionário foram completadas por meio de análises 

documentais. 

O outro foi construído para fins desta pesquisa, baseado no Modelo de Avaliação 

Integrado e Somativo – MAIS (Borges-Andrade, 2006) e nomeado Questionário de 

Avaliação de Treinamento e Desenvolvimento de Trabalhadores com Deficiência – 

ATDTD (Anexo 9). Ele foi aplicado nos profissionais de RH, e estes deveriam marcar a 
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frequência com que as ações eram realizadas – raramente, às vezes, frequentemente ou 

sempre. Nele, são encontradas ações em forma de afirmações baseadas nos oito 

componentes que integram o MAIS:  

 Insumos: questões de 1 a 6, 26, 28 e 29. 

 Procedimentos: questões 27, 30, 31, 32 e 36. 

 Processos: questões de 8 a 11. 

 Resultados: questões de 12 a 14. 

 Necessidades: questões 7, 24 e 25. 

 Suporte: questões 33, 34, 35, 37, 38, 39 e 40. 

 Disseminação: questões 41 e 42. 

 Efeitos a longo prazo: questões de 15 a 23. 

Após a elaboração das questões, o questionário foi avaliado por especialistas da 

área, que fizeram suas sugestões, e estas foram adequadas ao questionário. 

Também, foram aplicados dois inventários aos profissionais do setor de RH e de 

ST: o Inventário de Concepções de Deficiência em Situações de Trabalho (Anexo 10) e o 

Inventário de Ações de Adequação das Condições e Práticas de Trabalho (Anexo 11), que 

abordam a percepção deles sobre as PcDs e analisam os aspectos que precisam ser 

planejados e modificados para melhorar as condições de trabalho das PcDs, 

respectivamente. 

O Inventário de Concepções de Deficiência em Situações de Trabalho – ICD-ST – 

(Carvalho-Freitas, 2012) foi construído com base nas Concepções de Deficiência 

identificadas por Carvalho-Freitas (2007). Inicialmente, o Inventário contemplava sete 

fatores por meio de 22 questões. Porém, após um estudo realizado por Carvalho-Freitas e 

Marques (2010), verificou-se que o fator necessidade de treinamento não estava 

empiricamente relacionado ao construto de concepções de deficiência em situações de 

trabalho e foi retirado do Inventário. Sendo assim, o Inventário, hoje, possui 19 questões 

distribuídas entre seis Fatores: 

 Fator 1 - Benefícios da contratação: questões 1, 2 e 15. 

 Fator 2 - Vínculo: questões 3 e 19. 

 Fator 3 - Percepção do desempenho: questões 11, 12, 13 e 14. 
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 Fator 4 - Concepção baseada em pressupostos da Normalidade: questões: 4, 5, 6, 7 

e 8. 

 Fator 5 - Concepção baseada em pressupostos da Inclusão: questões 9 e 10. 

 Fator 6 - Concepção espiritual: questões 16, 17 e 18. 

Os Fatores 4, 5 e 6 estão diretamente relacionados a três matrizes de concepções de 

deficiência – matriz da normalidade, matriz espiritual e matriz da inclusão. Já os Fatores 

1, 2 e 3 estão relacionados à matriz de interpretação denominada matriz técnica. A matriz 

da subsistência/sobrevivência foi excluída do Inventário por ser considerada uma matriz 

implícita em todas as demais, e a matriz da sociedade ideal e da função instrumental da 

pessoa também não foi incluída pelo fato de seus pressupostos serem considerados 

antiéticos e improváveis de serem admitidos pelos respondentes.  

O Inventário de Ações de Adequação das Condições e Práticas de Trabalho 

(IACPT) também foi construído e validado por Carvalho-Freitas (2009). Sendo a 

organização social do espaço um aspecto importante para os estudos de deficiência, esse 

Inventário torna-se fundamental por ser utilizado no diagnóstico e planejamento de ações 

de inserção nas empresas. O Inventário é composto por três Fatores, distribuídos em 13 

questões: 

 Fator 1 – Sensibilização: questões de 1 a 4. Este fator avalia a percepção das 

pessoas sobre as ações da organização quanto à sensibilização das chefias e 

funcionários para a inserção de PcDs e ao fornecimento de informações às PcDs 

contratadas sobre saúde e segurança no trabalho. 

 Fator 2 – Adaptações das condições de trabalho: questões de 5 a 9. Este fator indica 

a percepção das pessoas em relação às adaptações nas condições e instrumentos de 

trabalho na organização visando à inserção de PcDs. 

 Fator 3 – Adequação das práticas de recursos humanos: questões de 10 a 13. Este 

fator focaliza a percepção das pessoas quanto à adequação das práticas de RH 

(seleção, treinamento e promoção, entre outras) realizadas para a inserção das PcDs 

na organização. 

Os questionários e os inventários são instrumentos que proporcionam a captação de 

determinadas características ou atributos e permitem avaliar a magnitude de distribuição 

dessas características em dado grupo em termos de significância estatística (Minayo et al., 

2008). 
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4.4  Procedimento de Coleta de Dados 

 

Foram realizados contatos por telefone com os coordenadores de RH das duas 

empresas, quando, a partir de então, foram agendadas as visitas às empresas. Num primeiro 

momento, foi realizado um levantamento das informações sobre a empresa junto ao 

coordenador do RH e, em seguida, realizadas as entrevistas, juntamente com a aplicação 

dos questionários. A coleta de dados requereu de duas a três visitas em cada empresa. 

As entrevistas foram realizadas individualmente em salas restritas cedidas pelas 

próprias empresas.  Já a análise documental foi realizada com material cedido pela própria 

empresa e também em seus sites na internet. 

 

 

4.5  Procedimento para Análise dos Dados  

 

 A análise das entrevistas foi realizada a partir da análise de conteúdo, que, segundo 

Bardin (1977), pode ser definida como: 

 

Um conjunto de técnicas de análise de comunicações, que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 

(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens (p. 42). 

 

Sendo assim, o método de análise de conteúdo surge como uma ferramenta visando 

à compreensão da composição do significado exteriorizado pelos atores sociais em seus 

discursos (Silva, Gobbi, & Simão, 2005). 

Em relação à sua utilização, o método se organiza em três momentos fundamentais: 

a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados. O primeiro momento 

é considerado a fase da organização propriamente dita. Bardin (1977) ressalta que essa fase 

possui, geralmente, três “missões”: a escolha dos materiais a serem submetidos à análise, a 

formulação de hipóteses e a elaboração de indicadores em que a interpretação é baseada. A 

autora ainda enfatiza que, embora esses momentos estejam completamente ligados uns aos 

outros, eles não acontecem seguindo exatamente uma ordem cronológica. 

De acordo com Bardin (1977), o segundo momento é considerado o mais cansativo, 

quando se realizam as decisões que foram tomadas na pré-análise. É quando acontece a 

codificação, em que os dados brutos são organizados. Já no terceiro momento, os dados 

são convertidos e transformados em material significativo e válido. Vale ressaltar que, 
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nesse último momento, o pesquisador deve se apoiar no marco teórico pertinente à 

investigação que se propõe a realizar. 

Para a análise dos questionários, foi realizada uma análise estatística descritiva, a 

fim de levantar as médias dos dados e descrevê-los de forma mais ilustrativa. 

A Tabela 3, a seguir, apresenta de forma resumida os objetivos deste trabalho e 

quais técnicas foram utilizadas. 

 

Tabela 3. Objetivos / propostas da pesquisa e as respectivas técnicas para coleta e análise de 

dados 

OBJETIVO/ PROPOSTA 
TÉCNICA DE 

COLETA DE DADOS 

TÉCNICA DE 

ANÁLISE DE 

DADOS 

RESPONDENTES/ 

FONTE 

Descrever e conhecer a empresa 

Entrevista 

estruturada/ 

Análise documental 

Análise de conteúdo/ 

Interpretação dos 

dados 

Responsável pelo RH 

Sites e documentos 

da empresa 

Verificar as práticas utilizadas pelo RH 

das organizações no que se refere ao 

treinamento e desenvolvimento das 

PcDs. 

Questionário 

ATDTD/ 

Entrevista 

semiestruturada 

Estatística descritiva/ 

Análise de conteúdo 
Profissionais do RH 

Investigar a percepção de deficiência 

dos profissionais do RH e da ST. 

Questionário  
ICD-ST/ 

Entrevista 

semiestruturada 

Estatística descritiva/ 

Análise de conteúdo 

Profissionais do RH e 

da ST 

Levantar o perfil dos trabalhadores 

com deficiência, enfocando o nível de 

escolaridade, a qualificação 

profissional, o cargo e o tipo de 

deficiência. 

Questionário 

sociodemográfico/ 

Entrevista 

semiestruturada 

Estatística descritiva/ 

Análise de conteúdo 
PcDs 

Investigar a percepção das PcDs acerca 

do T&D desenvolvido pelo RH, assim 

como suas perspectivas de crescimento 

dentro da empresa. 

Entrevista 

semiestruturada 
Análise de conteúdo PcDs 

Verificar se as organizações utilizam 

recursos de tecnologia assistiva e como 
estes têm contribuído para a adaptação 

das PcDs no ambiente de trabalho e 

para seu T&D. 

Questionário ATDTD  

(questão 33) / 
Entrevista 

semiestruturada  

Estatística descritiva/ 
Análise de conteúdo 

Profissionais do RH  
Profissionais da ST  

PcDs 

Conhecer a percepção dos 

trabalhadores com deficiência e dos 

profissionais sobre as práticas de 

inclusão e adaptação das PcDs no 

ambiente de trabalho. 

Questionário IACPT 

Entrevista 

semiestruturada 

Estatística descritiva 

Análise de conteúdo 

Profissionais do RH  

Profissionais da ST  

PcDs 
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4.6  Considerações éticas 

 

Este estudo segue a Resolução/UFSJ/CONSU nº 050
7
, de 30 de outubro de 2006, 

que aprova o protocolo de pesquisa que deve ser submetido à Comissão de Ética em 

Pesquisas Envolvendo Seres Humanos (CEPES) da Universidade Federal de São João del-

Rei. 

O protocolo de pesquisa foi submetido à avaliação da Comissão e por ela aprovado 

(Anexo 1). Nele, dispunham informações gerais acerca do projeto de pesquisa, bem como 

dos procedimentos éticos que foram estabelecidos entre o pesquisador e os sujeitos 

dispostos em participar desta. 

No momento anterior à coleta de dados, os participantes receberam o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que foi lido juntamente com o pesquisador; 

em seguida, foram esclarecidas as possíveis dúvidas. O TCLE (Anexo 2) contém 

informações sobre o caráter voluntário de participação do sujeito; o objetivo do estudo; o 

sigilo dos dados e anonimato do voluntário; a possibilidade de desistência do sujeito em 

qualquer momento da pesquisa; a garantia de que o participante não estará exposto a 

nenhum procedimento que lhe traga risco; e o esclarecimento de que a participação nesta 

não envolve nenhum tipo de ganho financeiro ou material para o participante. Ao final 

desse Termo, há um número de telefone por meio do qual o participante poderá obter 

outras informações sobre a pesquisa, caso deseje. 

Para cada participante, foram emitidas duas cópias do TCLE, sendo que as duas 

foram assinadas tanto pelo pesquisador quanto pelo respondente (profissional de RH ou 

pessoa com deficiência). Uma das cópias ficou sob responsabilidade do pesquisador e a 

outra com o sujeito. Serão tomados os devidos cuidados, como o arquivamento do material 

por cinco anos em local de acesso exclusivo da pesquisadora e contra o vazamento do 

mesmo. Os dados serão arquivados no NACE da UFSJ. 

A coleta de dados se iniciou somente após a apresentação e o esclarecimento de 

questões acerca da pesquisa, e a consequente assinatura do TCLE. 

 

 

 

 

                                                
7 Recuperado em 2 janeiro, 2014, de http://www.ufsj.edu.br/cepes/resolucoes.php 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A seguir, serão apresentados os resultados das entrevistas realizadas e dos 

questionários e inventários aplicados. Eles serão apresentados por empresa, acompanhados 

das discussões pertinentes aos resultados singulares a cada uma das duas. As discussões 

referentes a resultados em comum entre elas serão discutidos num tópico à parte ao final 

deste capítulo. 

 

 

5.1  Caracterização da amostra 

 

 Participaram deste estudo três grupos, compostos por todos os trabalhadores com 

deficiência, do RH e da Segurança do Trabalho de ambas as empresas. 

Todos os entrevistados foram submetidos a um questionário sociodemográfico, que 

possibilitou levantar o perfil de todos os grupos de entrevistados. 

 

Profissionais de RH e de ST 

 

O questionário respondido pelos profissionais de Recursos Humanos e pelos 

profissionais de Segurança do Trabalho foi o mesmo e continha 10 itens: sexo, idade, 

cargo, setor de atuação, estado civil, grau de escolaridade, formação profissional, tempo de 

formação, nível salarial, tempo de empresa e trabalho com PcDs. Para uma melhor análise 

dos dados, as variáveis contínuas (idade, nível salarial, tempo de formação e tempo de 

empresa) foram divididas em intervalos. Os intervalos para as variáveis “nível salarial” e 

“tempo de empresa” foram previamente definidos no questionário (conforme Anexo 3), 

enquanto a “idade” e o “tempo de formação” foram intervalados no momento de análise 

dos dados, sendo os intervalos definidos de acordo com os anos descritos pelos 

respondentes. Sendo assim, os intervalos definidos para a variável “idade” ficaram: de 25 a 

29 anos; de 30 a 34 anos; de 35 a 39 anos; de 40 a 44 anos; de 45 a 49 anos; e de 50 a 54 

anos. Para a variável “tempo de formação”, ficaram: até 1 ano; de 1 a 2 anos; de 3 a 4 anos; 

de 5 a 6 anos; e mais de 6 anos. 
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EMPRESA 1 

 

Na Empresa 1, foram entrevistados três trabalhadores do RH e um da ST, 

totalizando quatro respondentes. 

A Tabela 4 retrata a caracterização dos profissionais de RH e de ST, que foram 

agrupados por se tratar de uma amostra pequena. Nela, é possível perceber que a maioria 

dos profissionais (75%) é do sexo feminino, exatamente os que trabalham no RH, enquanto 

25% são do sexo masculino, representando o profissional de ST. Quanto à idade, a maior 

parte deles está na faixa etária dos 25 aos 29 anos (50%), sendo que a variação de idade 

entre os entrevistados vai exatamente dos 27 aos 50 anos de idade. Metade dos 

entrevistados (50%) também é solteira e o restante ou é casado (25%), ou mora junto 

(25%). 

Quanto à atuação profissional, 50% trabalham na Empresa 1 há pelo menos 5 e no 

máximo 10 anos; os outros 50% estão na empresa há mais de 10 anos, demonstrando que 

já têm certa experiência dentro da empresa e conhecimento desta. Cada um dos quatro 

entrevistados tem uma formação profissional específica e diferente, sendo elas: psicologia 

(25%), administração (25%), processos gerenciais (25%) e segurança do trabalho (25%). 

Além disso, dois deles têm especialização (50%); um, ensino superior completo (25%); e o 

outro, curso técnico (25%). Percebe-se que, apesar de formações diferentes, os 

profissionais são especializados em suas áreas de atuação, sendo que um deles se formou 

entre 1 e 2 anos atrás, dois deles entre 3 e 4 anos e o outro há mais de 6 anos. Alguns deles 

trabalham em mais de um setor entre os descritos no questionário, de modo que os 

respondentes foram inclusos em todos os setores em que trabalham independente de 

quantos fossem. Dois dos entrevistados trabalham em apenas um setor, um trabalha em 

dois e o outro trabalha em três. Dessa forma, a porcentagem descrita na Tabela 4 mostra o 

número de pessoas que trabalham em cada setor, o que não necessariamente corresponde 

ao número de entrevistados devido a esse acúmulo de funções de alguns deles. Quanto ao 

nível salarial, apenas 25% dos profissionais recebem entre 6 e 8 salários mínimos, 

enquanto os outros 75% recebem de 3 a 5 salários mínimos. 

A última questão do questionário enfoca o relacionamento dos profissionais com as 

PcDs da empresa, mais especificamente se eles, no dia a dia trabalham perto ou junto das 

PcDs. Dos respondentes, 50% trabalham com as PcDs, mais especificamente 
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acompanhando-as no dia a dia da empresa, auxiliando-as em seus trabalhos; os outros 50% 

não têm um relacionamento tão próximo. 

 

Tabela 4. Caracterização sociodemográfica dos profissionais de RH e de ST da Empresa 1 

Variável Observação % Variável Observação % 

Sexo 
Masculino 25% 

Nível salarial  
De 3 a 5 salários 75% 

Feminino 75% De 6 a 8 salários 25% 

Idade 

25-29 anos 50% 

Escolaridade 

Curso técnico 25% 

35-39 anos 25% Superior completo 25% 

50-54 anos 25% Especialização 50% 

Setor de atuação 

R&S 29% 

Formação 

Psicologia 25% 

T&D 29% Administração 25% 

ST 14% Segurança do Trabalho 25% 

Depart. Pessoal 29% Processos Gerenciais 25% 

Estado civil 

Solteiro 50% 

Tempo de 

formação 

De 1 a 2 anos 25% 

Casado 25% De 3 a 4 anos 50% 

Mora junto 25% Acima de 6 anos 25% 

Trabalha com PcDs 
Sim 50% Tempo de 

empresa 

De 5 a 10 anos 50% 

Não 50% Mais de 10 anos 50% 

 

  

EMPRESA 2 

 

Na Empresa 2, foram entrevistados quatro profissionais do RH e três da ST, 

totalizando sete entrevistados. 

Conforme mostra a Tabela 5, a maioria dos entrevistados (57%) é do sexo 

feminino, composta exclusivamente pelos profissionais de RH, enquanto os 43% do sexo 

masculino são representados pelos profissionais de ST. A maioria dos entrevistados (57%) 

é casada, enquanto os demais são solteiros. Os entrevistados estão na faixa etária dos 25 

aos 34 anos, sendo que a maior parte se encontra na faixa dos 30 a 34 anos (57%). 

Quanto à questão profissional, dois dos entrevistados (30%) estão há mais de 10 

anos na empresa, enquanto o restante tem um tempo de empresa inferior a este, sendo um 

deles, inclusive, recém-contratado. O nível salarial varia de até 2 salários mínimos (14%), 

passando de 6 a 8 salários mínimos (14%) e chegando ao nível de 9 a 12 salários mínimos 
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(14%); a maioria, entretanto, se encontra entre os remunerados com 3 a 5 salários mínimos 

(58%).  

A formação da maior parte desses profissionais entrevistados é em Segurança do 

Trabalho (43%) – composta pelos profissionais da área de ST – seguida pelos profissionais 

da área de RH, formados em Psicologia (29%), Administração (14%) e Ciências Contábeis 

(14%). A maioria dos profissionais (58%) terminou seus cursos entre 2010 e 2013 (de 1 a 4 

anos atrás), um deles está terminando o curso e o outro já se formou há mais de 6 anos. 

Vinte e nove por cento dos entrevistados têm formação técnica, 14% têm o superior 

incompleto e 57% têm, pelo menos, uma especialização. 

 

Tabela 5. Caracterização sociodemográfica dos profissionais de RH e ST da Empresa 2 

Variável Observação % Variável Observação % 

Sexo 
Masculino 43% 

Trabalha com PcDs 
Sim 100% 

Feminino 57% Não  0% 

Idade 
25-29 anos 43% 

Tempo de empresa 

Menos de 6 meses 14% 

30-34 anos 57% De 6 meses a 1 ano 14% 

Setor de atuação 

R&S 22% De 1 a 2 anos 14% 

T&D 22% De 2 a 5 anos 14% 

ST 34% De 5 a 10 anos 14% 

Depart. Pessoal 22% Mais de 10 anos 30% 

Estado civil 
Solteiro 43% 

Tempo de formação 

Até 1 ano 14% 

Casado 57% De 1 a 2 anos 29% 

Escolaridade 

Curso técnico 29% De 3 a 4 anos 29% 

Superior incompl. 14% De 5 a 6 anos 14% 

Especialização 57% Mais de 6 anos 14% 

Nível salarial 

Até 2 salários 14% 

Formação 

Psicologia 29% 

De 3 a 5 salários 58% Administração 14% 

De 6 a 8 salários 14% Segurança do Trabalho 43% 

De 9 a 12 salários 14% Ciências Contábeis 14% 

 

Assim como na Empresa 1, alguns dos profissionais entrevistados atuam em mais 

de um setor dentre os listados no questionário. Dessa forma, a porcentagem demonstra 

quantos profissionais atuam em cada setor mesmo que o profissional atue em mais de um 

setor. O setor de ST conta com a atuação de três dos profissionais entrevistados (34%), 

dois profissionais atuam com R&S (22%) e T&D (22%), e os outros dois restantes atuam 

no Departamento Pessoal (22%). 
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Finalmente, quanto à convivência com PcDs, todos os respondentes declararam 

trabalhar junto com trabalhadores com deficiência. Isso é explicado pelo fato de existirem 

funcionários com deficiência lotados em cargos próximos às duas áreas onde trabalham os 

entrevistados. 

 

 

Trabalhadores com deficiência 

 

 O questionário respondido pelos trabalhadores com deficiência foi composto por 

nove itens: sexo, idade, estado civil, grau de escolaridade, nível salarial, tempo de empresa, 

experiência anterior em outra empresa, participação em cursos e tipo de deficiência. O 

processo de criação de intervalos para as variáveis contínuas foi o mesmo utilizado no 

questionário dos profissionais de RH e de ST. A variável “cargo” foi pesquisada por meio 

da entrevista semiestruturada realizada com eles. 

 

 

EMPRESA 1 

 

A Tabela 6 mostra o perfil dos trabalhadores com deficiência da Empresa 1. Como 

a amostra é composta por apenas dois respondentes, optou-se por apresentar apenas as 

respostas ao questionário.  

O perfil dos dois trabalhadores com deficiência da Empresa1 é bem semelhante. 

Ambos são do sexo masculino, solteiros e trabalham há 6 anos na empresa, recebendo, 

atualmente, menos de 2 salários mínimos. Eles já trabalharam em outras empresas antes, 

sendo estas do ramo de comércio varejista. Os dois possuem deficiência mental/ 

intelectual, sendo que a de PcD2-1 é bem leve e chega, por vezes, a ser imperceptível. 

O respondente PcD1-1 trabalha como jardineiro, mas quando não tem nenhum 

serviço de jardinagem, ajuda na faxina da empresa. Está na faixa etária dos 35 aos 39 anos, 

é alfabetizado e nunca fez algum tipo de curso ou capacitação formal. 

Já o PcD2-1 é embalador, tem entre 25 e 29 anos, possui o Ensino Fundamental 

incompleto e curso de Informática. 
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Tabela 6. Caracterização sociodemográfica dos trabalhadores com deficiência da Empresa1 

Variável PcD1-1 PcD2-1 

Cargo Faxineiro e jardineiro Embalador  

Sexo Masculino Masculino 

Idade 35-39 anos 25-29 anos 

Estado civil Solteiro Solteiro 

Escolaridade  Alfabetizado Ens. Fundamental incomp. 

Nível salarial Até 2 salários Até 2 salários 

Tempo de empresa Mais de 5 anos Mais de 5 anos 

Trabalhou em outra empresa Sim Sim 

Já fez algum curso Não Sim 

Tipo de deficiência Mental/Intelectual Mental/Intelectual 

 

   

EMPRESA 2 

 

 Na Empresa 2, foram entrevistados seis trabalhadores com deficiência, todos do 

sexo masculino. Metade dos entrevistados possui deficiência mental/intelectual, enquanto a 

outra metade possui deficiência física/motora. Dos seis entrevistados, quatro trabalham 

como auxiliar administrativo, sendo dois na manutenção, um no arquivo e o outro na 

diretoria; dos dois restantes, um trabalha como analista contábil e o outro como operador 

III (produção). Os três que possuem deficiência mental/intelectual ocupam os cargos de 

auxiliar administrativo (arquivo, diretoria e manutenção) e têm uma deficiência leve. Dos 

três que possuem deficiência física/motora, dois têm dificuldade de mobilidade com a 

perna e o outro não tem um dos dedos da mão, consequência de um acidente de trabalho. 

 Dos entrevistados, 50% são casados, 33% solteiros e 17% moram junto com a 

companheira; 50% têm entre 25 e 34 anos e 50% têm mais de 40 anos. 

 Em relação ao aspecto profissional, 83% dos entrevistados (o que corresponde a 

cinco dos trabalhadores) recebem até 2 salários mínimos e 17% (apenas 1) recebem entre 3 

e 5 salários mínimos. Quanto ao grau de escolaridade, dois dos respondentes (32%) 

possuem o Ensino Médio completo; os outros quatro possuem desde o Ensino Fundamental 

incompleto (17%) e Ensino Médio incompleto (17%) ao Curso Técnico (17%) e Ensino 

Superior em curso (17%). Metade dos trabalhadores com deficiência já trabalhou em 

outra(s) empresa(s) antes de trabalhar na atual e já fez algum curso de aprimoramento ou 
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técnico. E quanto ao tempo de trabalho na Empresa 2, metade dos entrevistados está lá 

entre 2 e 5 anos e a outra metade, há mais de 5 anos. 

 

Tabela 7. Caracterização sociodemográfica dos trabalhadores com deficiência da Empresa 2 

Variável Observação % Variável Observação % 

Sexo 
Masculino 100% 

Nível salarial 
Até 2 salários 83% 

Feminino 0% De 3 a 5 salários 17% 

Idade 

25-29 anos 17% 

Escolaridade 

Ens. Fund. incomp. 17% 

30-34 anos 32% Ens. Médio incomp. 17% 

40-44 anos 17% Ensino Médio 32% 

45-49 anos 17% Curso Técnico 17% 

50-54 anos 17% Ens. Superior incomp. 17% 

Estado civil 

Solteiro 33% 
Tempo de empresa 

De 2 a 5 anos 50% 

Casado 50% Mais de 5 anos 50% 

Mora junto 17% Trabalhou em outra 

empresa 

Sim 50% 

Tipo de 

deficiência 

Mental/Intelectual 

Física/Motora 

50% 

50% 

Não  50% 

Já fez algum curso 
Sim 50% 

Não  50% 

 

 

 

5.2 Práticas de treinamento e desenvolvimento (T&D) utilizadas pelo RH 

 

 Para averiguar as práticas adotadas pelo RH para o T&D dos trabalhadores com 

deficiência, foram utilizados o questionário desenvolvido para esta pesquisa – aqui 

nomeado de ATDTD – e a entrevista semiestruturada realizada com os profissionais da 

área de RH. 

 A análise estatística descritiva realizada com o questionário levantou as médias das 

respostas dos profissionais de RH acerca dos oito componentes do MAIS (Borges-

Andrade, 2006). A análise de conteúdo foi utilizada para analisar alguns itens do 

questionário e da entrevista realizada com os profissionais. A seguir, será apresentada a 

análise das práticas de treinamento desenvolvidas por cada empresa estudada. 

 

 

 



60 

 

EMPRESA1 

 

Num primeiro momento, será analisada a interface quantitativa desta pesquisa sobre 

o treinamento e, num segundo momento, a qualitativa. A Figura 1 retrata as médias das 

respostas sobre T&D da equipe de RH da Empresa 1. 

 

Figura 1. Avaliação do T&D do RH da Empresa 1 

 

 

 Considerando que a escala varia de 1 a 4, em que 1 significa raramente e 4 sempre, 

a resposta 4 significa a presença daquele procedimento de T&D na empresa. Portanto, os 

resultados variando entre 2,4 e 3,4 indicam que os procedimentos de T&D são realizados 

entre esporadicamente e frequentemente na organização, respectivamente. Embora nenhum 

dos componentes seja trabalhado de forma totalmente efetiva, pois não obteve a média 4, 

pode-se considerar que os componentes que obtiveram média acima de 3 são realizados 

frequentemente na empresa. Sendo assim, pela Figura 1, constata-se que os componentes 

melhor trabalhados nos treinamentos são: disseminação, suporte, necessidades e resultados.  

A disseminação diz respeito à forma como o programa de treinamento é divulgado, 

de forma a ser bem aceito e de interesse por aqueles que venham a participar do mesmo. 

Os dois itens do questionário relativos a esse componente foram unanimemente 

reconhecidos como ocorridos com frequência nos treinamentos da Empresa 1, quais sejam: 

 Os eventos e ações de treinamento para pessoas com deficiência são bem 

divulgados (item 41). 
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 São utilizados diversos meios de comunicação (folders, cartazes, portal da 

empresa, e-mail) para divulgação dos eventos de treinamento (item 42). 

O suporte diz respeito a variáveis facilitadoras de um bom resultado do 

treinamento, podendo ser de origem familiar ou organizacional. No questionário, foram 

avaliadas pelos itens: 

 São utilizados recursos de tecnologia assistiva de acordo com as 

necessidades da pessoa com deficiência (item 33). 

 O local onde é realizado o treinamento é escolhido levando em 

consideração a adaptação do ambiente e a acessibilidade para os 

participantes com deficiência (item 34). 

 A organização apoia a aprendizagem contínua de seus trabalhadores com 

deficiência (item 35). 

 É oferecido às pessoas com deficiência um cargo desafiante e estimulador 

(item 37). 

 Há preocupação na gestão de desempenho das pessoas com deficiência 

(item 38). 

 Há apoio dos chefes, colegas e pares na transferência para o trabalho do 

conhecimento adquirido em treinamento (item 39). 

 Há adequação do posto de trabalho (acessibilidade) para o trabalhador 

com deficiência (item 40). 

Há também a identificação ambiental de lacunas importantes entre o desempenho 

esperado e o realizado do participante pela organização, que dizem respeito às 

necessidades, ou seja, aquilo que motiva a realização de um evento de treinamento. As 

necessidades são identificadas quando: 

 Antes de uma ação ou evento de treinamento são consideradas as análises 

organizacionais, de tarefas e individuais para levantamento de 

necessidades de treinamento (item 7). 

 Ações e eventos de treinamento são realizados imediatamente à chegada de 

uma pessoa com deficiência ao quadro de funcionários da empresa (item 

24). 

 Ações e eventos de treinamento são realizados quando é adquirido um novo 

equipamento de trabalho, software ou recurso de tecnologia assistiva (item 

25). 
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Já os resultados dizem respeito à aquisição de CHAs estipulados pelos objetivos 

do treinamento e de competências não especificadas nos objetivos e à satisfação dos 

participantes em relação ao treinamento, por exemplo. No questionário, foram relacionados 

a três itens. Estes abordam a avaliação realizada ao final dos treinamentos sobre: 

 O grau de satisfação dos participantes com o treinamento (item 12). 

 O alcance dos objetivos instrucionais (item 13). 

 A capacidade dos participantes de transmitir os conhecimentos adquiridos 

a outras pessoas, de aplicar o aprendido em diferentes situações e de 

trabalhar em conjunto com outros profissionais (item 14). 

Ainda na análise dos questinários, percebe-se que sete itens tiveram a mesma 

resposta de todos os profissionais: 

 “Sempre” – Antes de uma ação ou evento de treinamento são consideradas 

as análises organizacionais, de tarefas e individuais para levantamento de 

necessidades de treinamento (item 7). 

 “Frequentemente” – Durante uma ação ou evento de treinamento são 

avaliados/observados: a participação/frequência nos cursos/treinamentos, 

assim como atrasos e ausências (item 9) e o compartilhamento de 

experiências dos participantes (item 11). 

 “Frequentemente” – Após as ações ou eventos de treinamento (a médio e 

longo prazo) o trabalhador utiliza os CHAs aprendidos em seu trabalho 

(item 16). 

 “Raramente” – Após as ações ou eventos de treinamento (a médio e longo 

prazo), percebe-se a saída da empresa de trabalhadores submetidos ao 

treinamento (item 18). 

 “Raramente” – São utilizados recursos de tecnologia assistiva de acordo 

com as necessidades da pessoa com deficiência (item 33). 

  “Frequentemente” – Os eventos e ações de treinamento para pessoas com 

deficiência são bem divulgados (item 41). 

  “Frequentemente” – São utilizados diversos meios de comunicação 

(folders, cartazes, portal da empresa, e-mail) para divulgação dos 

eventos de treinamento (item 42). 

Nas entrevistas, apresentadas a seguir, também foi possível conhecer as práticas 

de T&D adotadas pelo RH.  
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Treinamento dos trabalhadores com deficiência 

 

 O treinamento dos trabalhadores com deficiência é o mesmo que recebem os outros 

empregados. Há um treinamento de integração que todos recebem quando são contratados 

e começam a trabalhar, quando são repassados a história da empresa, organograma, 

atividades e coisas gerais da empresa. As especificações da função são repassadas pelo 

chefe imediato. Por se tratar de dois trabalhadores com deficiência intelectual, os 

profissionais do RH acreditam que eles precisam de um maior acompanhamento diário, e 

por isso estão sempre conversando com eles como forma de intervenção. As falas a seguir, 

retratam esses pontos: 

 

Eles têm o mesmo treinamento que os outros funcionários. Às vezes, se têm 

conversas com eles (PRH2-1). 

 

Dependendo do dia-a-dia, chamamos e conversamos com eles. [...] 

Principalmente no caso de um deles, em que o acompanhamento é diário, ele 
tem que receber instruções diariamente. [...] Mas o treinamento é conjunto com 

os outros. [...] Eles participam do treinamento de integração normalmente. Não 

há nada diferenciado. Além disso, eles recebem acompanhamento quando 

chegam (PRH1-1).  

 

 Os trabalhadores com deficiência da Empresa 1 também recebem um 

acompanhamento da APAE do município, que, aliás, tem um papel fundamental na 

inserção e permanência das PcDs na empresa. Há um acompanhamento que é feito pela 

APAE mensalmente, com o objetivo de dar suporte à empresa quanto a essa inclusão: 

 

[...] No início, eles [APAE] vinham de 15 em 15 dias, tinham muito medo de dar errado. 

Vinham e ligavam. Aí depois começaram a dar espaçamento entre as visitas (PRH3-1). 

 

Nessa fala, é perceptível o receio tanto da empresa quanto da APAE de que a 

permanência de trabalhadores com deficiência seja problemática. Da mesma forma, 

quando surge qualquer dificuldade que a empresa não consiga resolver, a APAE é 

chamada: 

 

Quando aparecem problemas familiares interferindo no trabalho, recorremos à APAE e a 

assistente social conversa com família (PRH1-1). 
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Desempenho dos funcionários após os treinamentos 

 

 Apesar de não se ter um treinamento formal para os trabalhadores com deficiência, 

os respondentes consideraram o acompanhamento diário realizado com eles como 

treinamento e, em consequência disso, perceberam melhora no desempenho dos dois: 

 
Percebo muita melhora, é fundamental (PRH1-1). 

 

Sim, percebi uma melhora, pensando na possibilidade de cada um. O 

treinamento ajuda sim (PRH2-1). 

 
Teve melhora até demais, principalmente no comportamento. Quando entraram, 

não falavam nada, e hoje já falam até demais [rs]. O jardineiro, quando entrou, 

a gente falava com ele: tem que ter mais iniciativa. Hoje, ele já consegue 

visualizar uma coisa e já pensar mais pra frente; antigamente, não. Antes, ele 

não aguava o jardim se a mangueira já não estivesse aberta; hoje, ele sabe que 

tem que abrir. Sabe onde estão e quais ferramentas ele pode usar. Sabe que não 

pode chegar perto do carrinho de cortar grama. O outro é ainda mais tranquilo, 

porque o trabalho dele é metódico, as chances dele errar são mínimas. Ele dava 

mais trabalho no início, porque largava o posto de trabalho e sumia; mas era 

curiosidade dele. Agora, hoje, eles estão adaptados (PRH3-1). 

 

 A percepção de melhora de desempenho (ou de comportamento, como cita PRH3-1 

– profissional de RH 3 da Empresa 1) é clara nas falas dos profissionais do RH, 

principalmente por que a visão que eles têm das PcDs que trabalham na Empresa 1 é de 

pessoas muito limitadas e que necessitam de acompanhamento específico para se 

desenvolverem na empresa, ou melhor, “se adaptarem”. 

 

 

Qualificação dos trabalhadores com deficiência 

 

 A questão da qualificação levantou opiniões divergentes entre os respondentes. 

Dois deles acreditam que um trabalhador que já entra na empresa com algum tipo de 

qualificação ou experiência anterior tem mais facilidade de desenvolver o seu trabalho. 

 

Seria melhor que ele viesse mais qualificado, pelo menos com alguma 

qualificação ou conhecimento mais básico, ou experiência anterior (PRH1-1). 

 

Fez diferença, ajuda a pessoa a entender o que tem que fazer de forma melhor. 

Mas eu acho que depende de outras coisas, como a criação deles, a forma como 

a família os trata. O incentivo à independência faz toda a diferença (PRH2-1). 
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 PRH2-1 (profissional de RH 2 da Empresa 1) ainda levanta a questão de uma 

criação familiar que promova a autonomia como aspecto facilitador no processo de 

desenvolvimento profissional. 

 O terceiro respondente trouxe uma opinião contrária aos outros dois. Ele deixou 

claro que a qualificação ou uma experiência anterior em outra empresa é desnecessária e 

pode ser vista até como negativa. 

 

Eu prefiro o profissional que passou lá na APAE, dificilmente eu pego alguém 

de fora. Porque lá eles já passam por um período teórico, vamos dizer assim. E 

aqui a gente consegue trabalhar do nosso jeito. Se a gente pega uma pessoa que 

trabalhou em outras empresas por um longo tempo... por que ela saiu? Alguma 

coisa tem. Ou ela não adaptou com chefia, ou não adaptou com o serviço... Eu 
já acho melhor a pessoa entrar com conhecimento básico de convivência e aqui 

a gente desenvolver a pessoa (PRH3-1). 

  

 Cabe ressaltar que esse profissional é o que trabalha diretamente com o treinamento 

e acompanhamento dos trabalhadores da empresa. Essa fala é melhor compreendida 

quando se considera que a cultura de inclusão de PcDs da empresa perpassa pela ideia de 

contratar trabalhadores que tenham frequentado a APAE e que não possuam deficiência 

física (tendo muitos deles, portanto, deficiência intelectual).  

 A pesquisa realizada por Bezerra e Vieira (2012) levantou dados semelhantes. As 

instituições com fins lucrativos pesquisadas não realizam o processo de recrutamento e 

seleção convencionais para trabalhadores com deficiência intelectual. Elas entram em 

contato com as instituições que trabalham com a formação desse grupo (como a APAE), 

indicam o perfil pretendido para a vaga disponível e pedem à instituição que envie 

candidatos adequados. 

A fala a seguir também confirma essa ideia. Quando ao ser questionado se a 

qualificação não seria importante para um cargo mais específico que exigisse – por 

exemplo – um curso de informática, o respondente diz: 

 

Dificilmente eu vou contratar uma PcD pra área administrativa e de escritório, porque 

eles têm muita dificuldade numérica, de raciocínio. É mais fácil contratar para a 

produção (PRH3-1). 

 

 Essa fala vai de encontro ao levantamento realizado por Suzano, Nepomuceno, 

Ávila, Lara e Carvalho-Freitas (2008). Na maior parte dos artigos levantados por elas, 
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muitas instituições e organizações consideravam a PcD incapaz de desempenhar outros 

tipos de funções além das mecanicistas, repetitivas e manuais, sendo a priorização desse 

tipo de função uma das dificuldades de inserção das PcDs apontadas. 

 Esta é a análise do treinamento que a Empresa 1 proporciona aos seus trabalhadores 

com deficiência. A seguir, a análise da Empresa 2. 

 

 

EMPRESA 2 

 

 A Figura 2 apresenta as médias das respostas dos profissionais do RH acerca dos 

oito componentes do MAIS avaliados por meio do questionário ATDTD. 

Na Empresa 2, também, nenhum dos componentes obteve a média 4. Porém, com 

exceção do componente efeitos a longo prazo, todos os outros foram identificados como 

frequentemente presentes nos treinamentos.  

 

Figura 2. Avaliação de T&D do RH da Empresa 2 

 

 

Os componentes disseminação, suporte, necessidades e resultados já foram 

comentados na análise da Empresa 1.  

Os procedimentos tratam das estratégias instrucionais utilizadas para o 

desenvolvimento da aprendizagem durante o treinamento. No questionário, foram 

representados pelos seguintes itens: 
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 Os objetivos do treinamento são apresentados claramente e previamente ao 

evento (item 27). 

 Nos treinamentos busca-se utilizar materiais e recursos didáticos variados 

(slides, textos, vídeos, exercícios práticos, etc) (item 30). 

 É feita avaliação ou observação do desempenho dos tutores/instrutores 

durante o treinamento (item 31). 

 Quando necessário, são realizados treinamentos individuais (item 32). 

 Há uma sensibilização dos instrutores para ministrar treinamento para 

pessoas com deficiência (item 36). 

Os processos se referem a reações significativas no comportamento do participante 

do treinamento à medida que os procedimentos são implementados. Podem ser traduzidos 

pela frequência com que são avaliados/observados durante um treinamento: 

 O rendimento dos participantes nos exercícios (item 8). 

 A participação/frequência nos cursos/treinamentos, assim como atrasos e 

ausências (item 9).  

 Motivação desenvolvida durante o evento (item 10). 

 O compartilhamento de experiências dos participantes (item 11). 

Quanto aos insumos, estes referem-se aos fatores físicos e sociais e aos estados 

comportamentias e cognitivos anteriores ao treinamento e que podem afetá-lo ou os seus 

resultados. No questionário, são avaliados pela frequência com que: 

 São realizados pré-testes para levantar o nível de conhecimento sobre a 

área ou assunto a ser tratado na ação ou evento de treinamento (item 26). 

 Os treinamentos realizados se preocupam com os objetivos de carreira do 

público-alvo (item 28). 

 O conteúdo do treinamento é organizado e adaptado de acordo com o perfil 

do público-alvo (item 29). 

E também pela frequência com que, antes do treinamento, são considerados 

(as): 

 Os dados sociodemográficos do público-alvo (item 1). 

 O tempo transcorrido desde o último treinamento (item 2). 

 Cargo, carga horária de trabalho e hábitos de estudo (item 3). 

 Motivação dos participantes (item 4). 
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 Habilidade para utilizar determinado recurso que será usado durante o 

treinamento (item 5). 

 O tipo de deficiência do trabalhador (item 6). 

Em relação aos profissionais de RH da Empresa 2, apenas dois itens tiveram a 

mesma resposta entre eles: 

 “Raramente” – Após as ações ou eventos de treinamentos (a médio e longo 

prazo), percebe-se a saída da empresa de trabalhadores submetidos ao 

treinamento (item 18). 

 “Frequentemente” – Há apoio dos chefes, colegas e pares na transferência 

para o trabalho do conhecimento adquirido em treinamento (item 39). 

A seguir, a análise das entrevistas sobre o T&D. 

 

 

Treinamento dos trabalhadores com deficiência 

 

 Assim como na Empresa 1, o treinamento dos trabalhadores com deficiência 

também é o mesmo que recebem os outros empregados e há, ainda, um treinamento de 

integração realizado por todos quando ingressam na empresa. Porém, há um programa de 

treinamento sistematizado e que se orienta por procedimentos-padrões: 

 
É um processo individual. Todos os anos o RH se reúne com os gestores para 

fazer o levantamento de necessidades de treinamento [LNT] e a gestão de 
performance. Com o LNT em mãos, são direcionadas as ações de treinamento 

necessárias para cada funcionário. Além disso, sempre que necessário, os 

funcionários passam por treinamentos comuns aos cargos, treinamento de 

função. Temos casos de PcDs que mudaram de funções, se desenvolveram, 

cresceram e mudaram de cargo. Mas o processo é o mesmo para todos, 

independente de terem deficiência ou não, sempre levando em consideração as 

necessidades individuais. (PRH1-2).  

 

 Sendo assim, o treinamento depende das necessidades identificadas, conforme 

sugerido pela literatura sobre treinamento (Borges-Andrade, 2006; Borges-Andrade et al., 

2013; Freitas & Brandão, 2006; Godim et al., 2006; Vargas, 1996; Vargas & Abbad, 

2006). Assim como o PRH1-2 (profissional de RH 1 da Empresa 2), todos os outros 

entrevistados relataram que o treinamento é em comum com todos os funcionários e que 

não há distinção entre os que têm deficiência ou não. 
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[...] Cada setor tem treinamentos que são necessários, que eles participam 

também, de acordo com a demanda de cada setor (PRH2-2). 

 

[...] Quanto ao treinamento, o que eu já vi é que eles participam junto com todo 

mundo (PRH3-2) 

 

O treinamento vai de acordo com a função da pessoa e de acordo com as 

atividades que ela vai exercer, independente dela ser deficiente ou não. Se ela 
precisar de alguma coisa a mais, a gente dá esse suporte. Pelo que eu vi aqui, 

nenhum treinamento foi diferenciado por ela ser ou não deficiente. O 

treinamento é padrão pra todo mundo, quanto pra atividades do trabalho, 

quanto pra desenvolvimento de carreira (PRH4-2). 

 

A empresa também conta com o acompanhamento da APAE do município, mas 

somente para os trabalhadores com deficiência intelectual.  

 
Há também um acompanhamento feito pela APAE uma vez por mês, junto com 

os gestores e o RH, no caso dos que possuem deficiência cognitiva leve. Avisam 

quando têm cursos apropriados para eles e também fazem reuniões com as 

famílias deles (PRH1-2). 

 

Assim como na Empresa 1, a APAE aqui tem o papel auxiliar de acompanhamento 

dos trabalhadores com deficiência intelectual e suporte para a empresa. 

 

 

Desempenho dos funcionários após os treinamentos 

 

 Todos os profissionais relataram uma melhora de desempenho observada após os 

treinamentos. Para eles, o treinamento possibilita novas conquistas na empresa 

(principalmente após uma promoção no cargo). Isso possibilita que o trabalhador com 

deficiência tenha mais motivação para desenvolver suas tarefas. Três dos entrevistados, 

inclusive, citaram o exemplo de um funcionário com deficiência que trabalha com eles, 

para ilustrar esse fato. 

 
Nossa, é perceptível! O da jardinagem, que tem uma deficiência cognitiva leve, o 

pessoal pensou em demiti-lo, mas ele demonstrou interesse em mudar de área, e 
a partir do treinamento, ele se mostrou mais motivado e feliz. Ele deveria até 

dar treinamento para nós, por causa de comportamentos exemplares que ele 

tem. Se ele não dá conta, ele pergunta e pede ajuda. Quando ele aprende uma 

nova atividade e já está sabendo fazê-la, pede novas responsabilidades. Temos 

até trabalhado com ele o contrário, para aprender a dizer não. Ele é muito 

disponível e, por isso, às vezes abusam da boa vontade dele (PRH1-2). 

 

Ah, por exemplo, tem um funcionário aqui que era da jardinagem e parece que o 

sonho dele era trabalhar no arquivo. Então, ele foi treinado para trabalhar no 

arquivo, com o pessoal da área do arquivo. Aí, assim... ele ficou muito motivado, 

muito satisfeito por ter sido reconhecido e ter o deixado ir pra esse local de 
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trabalho. Então, eu vejo que quando modifica a rotina, não ficam só naquilo, 

eles veem a possibilidade de crescimento pessoal, eles ficam bem motivados 

(PRH2-2). 

 

Pelo que eu vejo do comprometimento deles, eu imagino que eles devam querer 

mostrar o que aprenderam para fazer jus aquela „atenção‟ que a empresa deu 

pra eles. Por exemplo, o rapaz que trabalha no arquivo... Como a gente teve 

muitos desligamentos este ano, as caixas não estavam cabendo no arquivo e aí 
eu falei com ele: „A gente tem que dar um jeito aqui, porque não tá cabendo‟. Aí 

um dia ele me chamou lá e me mostrou... Ele tinha arrumado uma solução e 

ficou superorganizado. A partir de uma orientação minha, ele tomou a iniciativa 

pra criar a solução. E ficou ótimo! (PRH3-2). 

 

Os treinamentos internos da empresa realmente motivam a pessoa a desenvolver 

a atividade dela (PRH4-2). 

 

 Como disse PRH1-2, o rapaz citado no exemplo possui deficiência intelectual 

(leve), e esse fato – possivelmente – desperta a admiração dos profissionais que o 

acompanham quando ele demonstra algum comportamento de “superação” de seus limites. 

Por outro lado, identifica-se uma avaliação das necessidades de treinamento e das 

expectativas dos funcionários com deficiência, apostando em suas possibilidades de 

desempenho e sendo-lhes oferecidas oportunidades reais de crescimento. Esse exemplo 

demonstra a possibilidade de ressignificação do estereótipo atribuído às pessoas com 

deficiência intelectual e a consideração de características individuais no processo de 

avaliação e crescimento profissional. Em contrapartida, o funcionário retribui com uma 

dedicação e comprometimento grande com o trabalho. 

 

 

Qualificação dos trabalhadores com deficiência 

 

 Quanto a esta questão, duas opiniões surgiram embora não tão contrastantes. Dois 

dos profissionais, que trabalham mais diretamente com o T&D, acreditam que a 

qualificação não tem papel tão fundamental na contratação: 

 
É uma questão muito importante, principalmente para cargos mais altos e 

específicos (exemplo do analista contábil sênior). Em outros cargos, é mais 

adquirir qualificação através de treinamentos e capacitações. Aqui, a 
dificuldade de crescimento está relacionada ao surgimento de vagas e 

dificuldades comuns a outras pessoas (PRH1-2). 

 

Vai depender do cargo, porque dependendo do cargo nós vamos olhar se ela tem 

a formação/perfil necessário para aquele cargo, independente dela ter 

deficiência ou não (PRH4-2). 
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 Para esses dois profissionais, a qualificação está relacionada ao cargo pretendido, se 

este exige alguma qualificação ou formação mais específica, e não ao fato de ter 

deficiência ou não.  

 Os outros dois profissionais de RH, que não trabalham diretamente com a questão 

do treinamento, veem a qualificação profissional como um diferencial que reflete 

fortemente na rotina de trabalho das PcDs. Quando perguntados se há vantagem em 

contratar uma pessoa que já tenha uma qualificação, eles responderam: 

 
Com certeza. Assim ela vai se inserir melhor dentro da empresa. Quando ela 

não tem muita qualificação, acho que o processo de integração com a empresa 

fica mais complicado. Aí, entra toda uma questão: „Ah, eu sou deficiente‟. Se 

sente mais desprezado, acha que é menos que os outros, e isso é mais 

complicado quando ela não está capacitada (PRH2-2). 

 

Sim, porque o tempo de treinamento seria menor em virtude dos poucos postos 

de trabalho que temos aqui e hoje em dia o pessoal não tem muito tempo pra 

parar e ficar explicando e treinando. Então, a pessoa já vindo qualificada, já 

facilita na agilidade e desenvolvimento do trabalho (PRH3-2). 

 

As falas retratam dois aspectos. Na fala de PRH2-2 (profissional de RH 2 da 

Empresa 2), é ressaltada a relação entre a qualificação e a socialização. É como se a pessoa 

mais qualificada conseguisse se socializar melhor dentro da empresa por ser um 

profissional mais preparado para lidar com os desafios da empresa ou do cargo e, dessa 

forma, a sua deficiência não se tornaria tão evidente: o aspecto profissional se sobreporia 

às suas limitações corporais. Já na fala de PRH3-2 (profissional de RH 3 da Empresa 2), o 

que se destaca é a própria disponibilidade da empresa – por intermédio dos colegas de 

trabalho e chefias – de ficar “repassando” o serviço para o trabalhador. A fala retrata a 

atual realidade de trabalho das organizações, em que o contingente de trabalhadores é 

enxuto e as pessoas já possuem uma elevada carga de trabalho. Assim, a não ser que o 

treinamento já faça parte das atividades previstas para o cargo de uma determinada pessoa, 

o trabalhador, efetivamente, não tem tempo para treinar outras pessoas. 

 

 

 

5.3 Percepção de deficiência dos profissionais de RH e ST 

 

 Para conhecer a percepção de deficiência dos profissionais entrevistados, foram 

utilizados o questionário ICD-ST e a entrevista semiestruturada realizada com os mesmos. 
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EMPRESA 1 

 

 Após a análise das respostas do Inventário de Concepções de Deficiência, as 

médias de cada fator foram agrupadas por grupo de profissionais (RH e ST) e foram 

geradas as médias de cada grupo, como mostra a Figura 3. Na análise dos resultados desse 

Inventário, é considerado que aqueles com maiores resultados implicam uma concordância 

maior com aquele fator e aquela forma de ver a deficiência. A única exceção é o fator 

percepção do desempenho, em que uma concordância maior se relaciona com a crença de 

que o desempenho das PcDs é pior do que o das demais pessoas.  

 

Figura 3. Concepções de deficiência dos profissionais de RH e ST da Empresa 1 

 

 

 Pela Figura 3, percebe-se que o fator Benefícios da contratação é o que apresentou 

maior resultado tanto entre os profissionais de RH quanto entre os de ST. A alta 

concordância com esse fator significa que as pessoas percebem a inserção de PcDs como 

algo positivo para a imagem e o clima da empresa. Esse fator também se destacou nas 

pesquisas de Assis (2012) e Rezende (2013).  

  Além desse fator, os fatores que tiveram maior pontuação entre os respondentes 

foram o da Percepção do vínculo e o da Concepção baseada em pressupostos da 

normalidade. Outras pesquisas também encontraram a influência dos fatores Vínculo 
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(Ávila-Vítor, 2011) e da Concepção baseada em pressupostos da normalidade (Assis, 

2012; Rezende, 2013; Silva, 2014) entre os pesquisados. 

O fator da Percepção do vínculo indica que as pessoas percebem as PcDs como 

mais comprometidas e estáveis em seus empregos, ou seja, há um vínculo estabelecido 

entre as PcDs e a organização. Porém, como ressalta Carvalho-Freitas (2009), não há um 

consenso entre as pesquisas que exista essa relação. Inclusive, pesquisa realizada por 

Carvalho-Freitas, Silva, Farias, Oliveira e Tette (2013) verificou que, quando as PcDs 

estão satisfeitas com o seu ambiente de trabalho, elas têm resultados de comprometimento 

afetivo e normativo similares aos dos demais trabalhadores, sendo que o comprometimento 

instrumental
8
 se destaca quando o fator Deficiência está associado a desvantagens sociais 

(baixa renda familiar, por exemplo) e ao fato de ser do sexo masculino. 

O fator da Concepção baseada em pressupostos da normalidade demonstra que as 

pessoas percebem as PcDs como “desviantes” de um padrão de normalidade. No trabalho,  

isso se reflete em situações embaraçosas, segregação de PcDs em setores específicos da 

organização e problemas de relacionamento. Há uma avaliação negativa das possibilidades 

de trabalho dessas pessoas e uma ideia de que as instituições especializadas são mais 

adequadas ao trabalho delas. É o que também é observado em algumas empresas que 

atribuem às PcDs incapacidade biológica e inabilitação para desempenharem as funções 

requeridas pelos cargos disponíveis a elas (Ribeiro & Carneiro, 2009). 

 Esses fatores avaliados no Inventário estão relacionados às matrizes identificadas 

por Carvalho-Freitas (2007). Dessa forma, avaliando os fatores que obtiveram as maiores 

médias entre os profissionais, pode-se reconhecer as matrizes técnica e de normalidade 

entre as mais encontradas entre os profissionais de RH e as matrizes de normalidade e 

espiritual entre os profissionais de ST.  

Segundo a matriz técnica, a diversidade, e consequentemente a deficiência, é um 

recurso técnico que a organização deve gerenciar para se obterem resultados. Se a 

diversidade for bem administrada dentro do contexto organizacional, ela possibilitará não 

apenas a inclusão real das PcDs no trabalho, como também trará grandes vantagens para a 

                                                
8 Essa classificação de comprometimento em afetivo, normativo e instrumental foi criada por Allen e Meyer 

e adotada por Carvalho-Freitas et al. (2013) em seu estudo. O comprometimento afetivo se refere ao 

envolvimento do indivíduo com a organização, bem como com a introjeção dos valores da empresa aos seus 

próprios valores, de modo que o indivíduo permanece na organização porque deseja; o comprometimento 

normativo está relacionado à obrigação moral para com a empresa, visto que recebe benefícios da 

organização e por isso se sente no dever de atuar reciprocamente; e o comprometimento instrumental é ligado 

ao reconhecimento dos custos associados à saída da organização, ou seja, o colaborador reconhece que, se 

abandonar a empresa, perderá investimentos nela feitos.  
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organização, que será bem vista por clientes, funcionários e a sociedade em geral, e 

propiciará um clima organizacional favorável. Sendo a matriz técnica representada pelos 

fatores Benefícios de contratação, Vínculo e Percepção do desempenho, as médias desses 

fatores foram somadas e divididas pelo número de fatores, adquirindo-se, assim, a média 

representante dessa matriz. Pelo menos, um desses três fatores também foi percebido em 

outras pesquisas (Suzano, 2011; Ávila-Vítor, 2011; Assis, 2012; Rezende, 2013; Silva, 

2014). 

 A matriz da Normalidade já foi comentada no fator da Concepção baseada nos 

pressupostos da normalidade por ser o fator que a representa. 

A matriz da Deficiência Como Fenômeno Espiritual é representada pelo fator 

Concepção espiritual. Nela, as PcDs são marcadas pela segregação, dependentes da 

compaixão e caridade de outros, sem status moral e negadas em seus direitos de cidadãs, o 

que pode dificultar as relações de trabalho devido às possíveis diferenciações entre os 

trabalhadores com e sem deficiência. Essa matriz também foi uma das identificadas por 

Assis (2012) em sua pesquisa, que percebeu uma influência dessa concepção em alguns 

fatores de socialização. A relação, muitas vezes paternalista e de ajuda, pode ajudar as 

PcDs a terem uma percepção de que são qualificadas para o trabalho e que atendem 

melhor às expectativas da organização (p. 164). Por outro lado, essa postura tende a 

dificultar a independência, autonomia e percepção de integração à organização (p. 155). 

No estudo realizado por Silva (2014), essa matriz foi uma das identificadas pelos gestores 

pesquisados. 

Por meio dos resultados, foi possível perceber uma baixa identificação dos 

profissionais com a matriz da Inclusão. Esse resultado difere de diversas pesquisas que 

analisaram a concepção de deficiência de gestores e profissionais que trabalham com PcDs 

e encontraram a presença marcante dessa matriz entre os pesquisados (Lara, Ávila & 

Carvalho-Freitas, 2008; Carvalho-Freitas & Marques, 2009; Suzano, 2011; Ávila-Vítor, 

2011; Assis, 2012; Nepomuceno, 2013; Rezende, 2013; Silva, 2014). Sendo assim, o 

resultado encontrado na Empresa 1 indica maior foco na deficiência do que nas condições 

que produzem as desvantagens para as PcDs. 

As entrevistas possibilitam complementar as informações do Inventário sobre a 

percepção de deficiência mediante indagações sobre: vantagens e desvantagens de 

contratar PcDs, o modo como o desempenho delas é percebido e as dificuldades em 

contratá-las e mantê-las na empresa. 
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Vantagens e desvantagens na contratação de PcDs 

 

 A vantagem citada é a oportunidade que é dada aos trabalhadores com deficiência 

de mostrarem o seu valor (ao mesmo tempo em que a empresa cumpre seu papel social), e 

o fato de serem “diferentes” promove o crescimento no relacionamento social para as 

pessoas que não têm deficiência. As vantagens foram citadas pelos três profissionais de RH 

entrevistados. O profissional de ST não comentou nenhuma vantagem. 

 
[...] Pelo lado humano, é vantajoso porque incentiva, mostra que são capazes e 

podem ajudar financeiramente em casa. Ajuda a desenvolvê-los, a se sentirem 

„normais‟, não terem vergonha e não se discriminarem (PRH2-1). 

 

A vantagem é ter uma pessoa diferente, que ajuda a crescer, a ter paciência 

(PRH1-1). 

 

[...] a empresa faz a parte social dela. Eu não concordo da PcD ficar em casa 

recebendo benefício do INSS, porque ela precisa socializar. E o trabalho é um 

desses meios. Aqui quem convive com eles, os tratam normalmente. Se ele ficar 

em casa vai conseguir desenvolver? Não vai conseguir. Então eu concordo com 
essa postura da empresa de contratar. Mas gostaria que fosse uma coisa mais 

aberta, não contratar por ter cota. Ah, tipo... Vamos contratar a cada 50, 100 

funcionários... Mais por inclusão mesmo (PRH3-1). 

  

 As falas ressaltam a ideia de normalidade deflagrada pelo Inventário. Fica clara a 

percepção de pessoas diferentes e que precisam de uma oportunidade para se mostrarem 

próximas de um padrão de normalidade. Por outro lado, há também um reconhecimento, 

ainda que implícito, do direito das PcDs de se inserirem nos espaços de trabalho. 

 Quanto às desvantagens, elas estão ligadas mais à produtividade delas no trabalho. 

 
A desvantagem é que a empresa quer produtividade e eles não atendem. Mas no 

nosso caso, um deles dá conta. Além disso, tem o fato das pessoas não terem 

paciência, não aceitarem a PcD e não entenderem que ela não é rápida. Mas 

todos somos assim, todos temos limitação, mas „nós‟ conseguimos lidar melhor 

(PRH1-1). 

 

Pelo lado profissional, o rendimento não é mesmo (PRH2-1). 

 
Em termos financeiros, de lucro, acredito que não [há vantagem], porque se não 

fosse a lei poderia estar contratando uma pessoa sem deficiência (PST1-1). 

 

 As falas justificam um rendimento inferiorizado quando comparado aos das pessoas 

sem deficiência. Do ponto de vista do lucro, as PcDs atrapalham a empresa a produzir 

mais, além de exigirem dos colegas de trabalho uma tolerância maior ao ritmo de trabalho 

das PcDs. Esse resultado ratifica o que Stone-Romero et al. (2006) haviam identificado em 

seu estudo, no qual as PcDs são avaliadas de acordo com o que é esperado de um 
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trabalhador dentro de uma organização. Se ela não atende àquele papel esperado, se 

desenvolve uma baixa expectativa sobre o seu desempenho e se criam estereótipos que 

sugerem que as PcDs, por exemplo, não têm competências e habilidades necessárias para 

realizar o seu trabalho e exigem mais de seus supervisores (no caso desta pesquisa, dos 

colegas). 

 

 

Percepção sobre o desempenho das PcDs 

 

 Segundo todos os entrevistados, o desempenho dos trabalhadores com deficiência é 

bom. Isso, de certa forma, se confronta com a opinião expressa no ponto anterior sobre a 

desvantagem de contratação das PcDs. Porém, as falas retratam alguns pontos desse 

contraste, explicitando essa questão. 

 

Bom, muito bom, todos os dois. Com a limitação, eles desempenham um bom 

trabalho. Eles nos surpreendem em pequenas coisas e conseguem nos dar 

pequenas soluções para o dia-a-dia da empresa, no serviço deles (PRH1-1). 

 

É um desempenho bom. Um faz tudo o que lhe mandam fazer e ele obedece. O 

outro é afetado por questões familiares, que acabam interferindo no trabalho 

dele aqui dentro. Mas ele consegue acompanhar os outros funcionários sem 

deficiência. O pessoal tenta vê-los como pessoas normais, mas, em algumas 

situações, eles os avaliam como deficientes (PRH2-1). 

 

Às vezes eles até passam despercebidos, principalmente o [PcD2-1]. A gente só 
lembra que ele tem deficiência, pelo jeito que o pessoal trata ele como 

„queridinho‟ da turma, o pessoal meio que adota ele. No caso do outro, ele tem 

mais dificuldade, já que a deficiência dele exige um acompanhamento maior 

(PST1-1). 

 

É interessante notar que o “bom” desempenho relatado pelos entrevistados está 

relacionado à superação das limitações, que, na percepção deles, é própria da deficiência. 

Vale relembrar que os dois trabalhadores com deficiência da Empresa 1 possuem 

deficiência intelectual/mental, o que limita a performance dos dois. Porém, a ideia de bom 

desempenho relatada está claramente ligada à adaptação ao modo de trabalho indicado pela 

empresa, de modo que, quanto mais eles se aproximam do modo “certo” de trabalhar, mais 

adaptados eles estão e, consequentemente, melhor o desempenho.  

O desempenho aqui também está ligado à ideia de normalidade (adaptado = 

normal). Se a PcD passa “despercebida” pelo ambiente de trabalho, sua deficiência – 

entendida aqui como “diferença” – é anulada. 
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Por fim, até a forma como os colegas de trabalho se relacionam com os 

trabalhadores com deficiência é um indicador de desempenho. Aceitar as brincadeiras e o 

tratamento dos colegas retrata a adaptação ao ambiente de trabalho integrando a lógica 

adaptação-normalidade-bom desempenho. Por outro lado, a ideia de ser o “queridinho” da 

turma pode estar relacionada à habilidade deste de se relacionar com as pessoas. 

 

 

Dificuldades na contratação e manuteção de PcDs no quadro de funcionários 

 

 As dificuldades colocadas pelos profissionais foram categorizadas em duas: a 

convivência e a adaptação (acessibilidade). 

 

A não adequação da empresa e a dificuldade de lidar com eles, isso para eles. 

Mas no caso da empresa, não há essa dificuldade. Sempre há algo bom a ser 

buscado neles (PRH1-1). 

 

Dependendo da deficiência, se for física, a adaptação. Mas no caso da mental 
[deficiência], se fosse grave, seria a comunicação e o entrosamento com os 

outros (PRH2-1). 

 

A convivência aqui dentro. Porque nem todo mundo compreende que eles têm 

algumas dificuldades, que o trabalho deles é diferente dos outros. Aqui a gente 

precisa de funcionários maleáveis, que façam de tudo um pouco e o trabalho dos 

„meninos‟ é pontual, eles fazem aquilo e pronto (PRH3-1). 

 

Seria deficiência em si, porque cada uma carrega uma característica. Muitas 

vezes, as pessoas e as empresas não estão preparadas para receber determinado 

tipo de deficiência. Essas características dizem respeito a tudo que precisa ser 

feito na empresa. Por que dependendo do que a deficiência exige, não se pode 
encaixá-la na empresa (PST1-1). 

 

 A adaptação ambiental foi pontuada pela maioria dos profissionais, seja ela física 

ou atitudinal. A adaptação física é um ponto bastante marcante para a Empresa 1 quanto à 

inserção de PcDs devido ao histórico de funcionários com deficiência física que trouxeram 

dificuldade à empresa. Mesmo a empresa tendo optado por contratar trabalhadores que não 

tenham deficiência física e hoje ter dois trabalhadores com deficiência intelectual, a 

adaptação social também é um problema para a empresa. Muitos dos colegas de trabalho 

têm dificuldade em lidar com a PcD e suas limitações.  

 Bezerra e Vieira (2012) reafirmam essa realidade. Segundo eles, além de ocuparem 

os cargos mais baixos da organização, os trabalhadores com deficiência intelectual são 
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discriminados pelos trabalhadores que ocupam o mesmo cargo que eles e os consideram 

inferiores pelas suas limitações cognitivas. 

Além da fala citada de PRH3-1 (profissional de RH 3 da Empresa 1), em outro 

momento da entrevista PRH2-1 (profissional de RH 2 da Empresa 1) também exemplificou 

essa dificuldade: 

 

[...] Tem, inclusive, um funcionário que trabalha com um deles [dos 

trabalhadores com deficiência], na mesma função, e não gosta do fato do rapaz 

com deficiência receber o mesmo salário e não fazer o trabalho com a mesma 

rapidez (PRH2-1). 

 

 Percebe-se que a concepção de deficiência dos profissionais que trabalham com as 

PcDs é condizente com a matriz técnica e a da normalidade. Sendo assim, são concepções 

de deficiência que dificultam a inserção plena e igualitária das PcDs na empresa. Essas 

duas matrizes também foram encontradas nos estudos realizados por Assis (2012) e 

Rezende (2013), coexistindo com outras matrizes que prevaleciam. 

 

 

EMPRESA 2 

 

 Da mesma forma que na Empresa 1, as respostas do Inventário de Concepções de 

Deficiência foram analisadas e as médias de cada fator foram agrupadas por grupo de 

profissionais (RH e ST).  

De acordo com o gráfico da Figura 4, o fator de maior concordância entre os 

profissionais de RH é o da Concepção baseada na inclusão e entre os profissionais de ST é 

o fator de Benefícios da contratação. O fator Benefícios da contratação já foi comentado na 

análise da Empresa 1.  

O fator da Concepção baseada na inclusão diz respeito à percepção de que é 

necessário adequar os instrumentos e condições de trabalho para a inserção de PcDs na 

empresa. Ele indica uma percepção positiva em relação às possibilidades de trabalho das 

PcDs. A predominância do fator da Concepção baseada na inclusão, mesmo que em apenas 

um dos grupos, é um aspecto positivo e reflete uma concepção de deficiência que valoriza 

o trabalhador com deficiência e percebe suas necessidades de estar em um ambiente 

adaptado, a fim de minimizar as desigualdades existentes. 
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Figura 4. Concepções de deficiência dos profissionais de RH e ST da Empresa 2 

 

  

De modo geral, além desses dois fatores, os mais pontuados foram Vínculo e 

Normalidade. Diferentemente da Empresa 1, em que há uma tendência à concordância com 

os pressupostos da normalidade, na Empresa 2 o que predomina são as dúvidas em relação 

às premissas dessa forma de conceber a deficiência. 

Dentre as matrizes de interpretação da deficiência, as mais presentes entre os 

profissionais de RH foram a da inclusão e da percepção de bom desempenho por parte das 

PcDs, já que esse fator é avaliado de forma inversa e um menor resultado indica uma 

melhor percepção do desempenho; entre os profissionais de ST, foram a técnica e, também, 

a da inclusão. 

Na análise das entrevistas, foram encontratados os seguintes pontos: 

 

 

Vantagens e desvantagens na contratação de PcDs 

 

 Todos os respondentes apontaram não ver desvantagem nenhuma. Alguns 

ressaltaram vantagens; entre as mais citadas: a inserção social, o comprometimento e o 

entusiasmo no trabalho. 
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Eu vejo vantagem porque ajuda a pessoa a se inserir na sociedade e acabar um 

pouco com esse estigma que tem (PRH2-2). 

 

Eu tento ter o olhar positivo sobre isso, além de ter essa parte social, de estar 

contribuindo.  [...] Eu achava que essas pessoas têm uma dedicação muito 

maior, levam muito mais a sério do que as outras pessoas [...] Eu tive alguns 

contatos e achei o pessoal muito dedicado e me admirou bastante (PRH3-2). 

 
Parece que a pessoa por ter uma dificuldade de se colocar no mercado, ela tem 

um entusiasmo maior, porque não é tão fácil... Então eles têm um compromisso 

maior. Pelo menos nos que eu conheço, nos que eu lido com mais frequência, eu 

vejo isso (PST2-2). 

 

São pessoas incríveis de lidar, têm uma capacidade humana extraordinária de 

conviver com as pessoas (PST3-2). 

 

 A percepção de comprometimento das PcDs foi relatado também por Carvalho 

(2009). Segundo a autora, o histórico de exclusão das PcDs do mercado de trabalho acaba 

por influenciá-las a valorizarem e preservarem a condição de estarem empregadas, mais do 

que os trabalhadores sem deficiência, o que acaba sendo percebido por quem trabalha com 

elas. No estudo realizado por Tette, Carvalho-Freitas e Oliveira (2014), foi identificado 

que o significado do trabalho para as PcDs está associado à garantia de condições 

econômicas de sobrevivência e de sustento pessoal e familiar, de estabilidade no emprego, 

de salário e de progresso social. Esse estudo confirma a importância colocada no trabalho 

pelas PcDs, o que pode justificar o comprometimento destas com as suas atividades 

laborais.  

Os outros profissonais não percebem nenhuma diferenciação entre as PcDs e as sem 

deficiência. 

 

Desvantagem não há, a vantagem depende da pessoa (PRH1-2). 

 

A gente sabe que essas pessoas têm uma limitação e precisam, às vezes, de um 

equipamento quando necessita de um trabalho mais ágil da pessoa. [...] Mas 

não vejo diferença no desempenho do trabalho da pessoa (PRH4-2). 

 

Tenho certeza que não tem problema, desde que sejam atendidas as atribuições 

em que a PcD consiga desenvolver a atividade que a empresa espera (PST1-2). 

 

 Esses dados corroboram o estudo de Carvalho-Freitas et al. (2013), que 

compararam o comprometimento organizacional e a satisfação com aspectos relacionados 

à qualidade de vida no trabalho de PcDs e pessoas sem deficiência (PsDs). Constatou-se 

que não existe diferença significativa entre os resultados de comprometimento 

organizacional e satisfação com fatores de qualidade de vida no trabalho entre as PcD e as 

PsDs que realizam o mesmo trabalho.  
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Percepção sobre o desempenho das PcDs 

 

 Quanto ao desempenho, as opiniões se divergem.  

 Quatro dos profissionais acreditam que o desempenho é bom, muitas vezes 

superando o de pessoas sem deficiência: 

 

Ah, é um desempenho bom. Alguns até se sobressaem ao desempenho de pessoas 

sem deficiência (PRH1-2). 
 

Pelo fato deles terem consciência que aqui é uma empresa diferenciada na 

cidade, onde um monte de gente quer trabalhar, então eles se sentem honrados 

de trabalhar aqui, querem manter o posto de trabalho deles. Então, eu vejo que 

eles estão até em um degrauzinho a mais em relação aos outros. Nem parece que 

eles têm deficiência... (PRH3-2). 

 

Bom, eles vêm bem motivados pra trabalhar na empresa. Todos os que eu 

conheço são bons profissionais (PST2-2). 

 

Normal e, se bobear, até melhor do que quem não tem tipo de deficiência 

nenhuma... Até melhor! (PST3-2). 

 

 Um dos profissionais relatou que a existência das cotas é um desmotivador para que 

se comprometam mais com trabalho embora essa questão não afete a todos os 

trabalhadores com deficiência da empresa: 

 

Alguns eu percebo que, pela questão da cota, ficam estagnados. Acham que por 

serem da „cota‟ a empresa nunca vai desligá-los e então: „vou lá e faço um 
trabalho do jeito que eu acho que tem que fazer‟. Mas têm pessoas muito boas, 

com alto desempenho, com o serviço em dia, que são funcionários muito bons. 

Eu vejo que muitos atendem bem (PRH2-2). 

 

 Outro profissional não destacou um desempenho melhor ou pior do trabalhador por 

ele ter a deficiência: 

 

O desempenho delas é bom, igual ao de qualquer pessoa na função delas. Eu 

não vejo que por ela ter deficiência, que ela tem menor desempenho não. São 

pessoas totalmente capacitadas (PRH4-2). 

 

 Por fim, o último profissional ressaltou que o desempenho não está no trabalhador 

em si, mas nas condições de trabalho. Tendo condições de trabalho adequadas à sua 

deficiência, ele poderá ser cobrado da mesma forma que um trabalhador sem deficiência: 

 
Acredito que da mesma forma que a pessoa quando é contratada, uma pessoa 
„em condições normais‟ é cobrada, a portadora de deficiência também vai ser 

cobrada. Então esse desempenho não tem a ver com ela ter deficiência... Mas a 
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empresa tem que oferecer condições pra ela para que ela consiga desenvolver as 

atividades dela da melhor forma possível. Se dá a ela condições adequadas para 

se desenvolver, ela tem que ser tratada como uma pessoa normal também, e ser 

cobrada pra ser (PST1-2). 

 

 A fala anterior reflete uma concepção de deficiência baseada nos pressupostos da 

inclusão. Esse modelo de interpretação da deficiência tira o foco do atributo individual e 

aposta na remodelagem das ações sociais, procurando ajustar o ambiente também à 

natureza das PcDs. Revela-se, assim, a necessidade de tratar a PcD com igualdade, 

oferecendo condições diferenciadas para assegurar o seu desempenho e sua plena 

participação na sociedade e no trabalho. 

Embora as respostas se diferenciem em alguns pontos, elas demonstram opiniões 

construídas na relação diária desses profissionais com as PcDs na empresa, na experiência 

que cada um teve com esses trabalhadores. 

 

 

Dificuldades na contratação e manuteção de PcDs no quadro de funcionários 

 

 Também nesta questão houve divergência de respostas. Alguns distinguiram 

dificuldades na contratação e na manutenção, outros falaram de dificuldades que afetam as 

duas situações e outros, ainda, colocaram dificuldades situacionais em que a presença de 

PcDs é um complicador. A Tabela 8 apresenta um resumo das respostas. 

 

Tabela 8.  Dificuldades percebidas pelos profissionais de RH e ST 

  Dificuldades  

PRH1-2 Contratação: falta de qualificação, benefício 

que recebem do governo e falta de vagas 
disponíveis. 

Manutenção: não há dificuldade. 

PRH2-2 Contratação: falta de qualificação. Manutenção: corte de funcionários/ 

demissão em massa. 

PRH3-2 Oferta de trabalho, concorrência de mercado. 

PRH4-2 Contratação: falta de vagas disponíveis e 

falta de acessibilidade arquitetônica. 

Manutenção: não há dificuldade. 

PST1-2 Situação de emergência, evacuação de área. 

PST2-2 Alocação em atividades perigosas ou que exijam esforço físico (geralmente, área produtiva). 

PST3-2 Receio da empresa. 

  

As falas dos profissionais de RH indicam que as principais dificuldades de 

contratação estão associadas à baixa qualificação profissional das PcDs, o que confirma 

resultados de pesquisas anteriores (Suzano et al., 2009; Bahia & Santos, 2009; Rezende, 
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2013; Ribeiro & Carneiro, 2009; Delgado & Goulart, 2011). No entanto, essa baixa 

qualificação reflete um processo histórico de segregação das PcDs, que, em função de suas 

deficiências, tiveram maior dificuldade em seu processo de formação escolar.  

Por outro lado, a existência da Lei de Cotas abre novas possibilidades, acirrando a 

concorrência entre as empresas. A pesquisa realizada por Delgado e Goulart (2011) 

encontrou dados semelhantes. Foi relatada uma dificuldade em manter os trabalhadores 

com deficiência na empresa pesquisada devido a uma grande oferta de empregos a esse 

grupo, sendo o principal fator de atratividade para eles a remuneração, que era oferecida 

em valores mais altos. 

Foi citado, também, o receio das empresas em contratar uma PcD e esta não se 

adaptar, ou se envolver em um acidente, ou até mesmo criar situações embaraçosas de 

discriminação. Os profissionais de ST indicam as preocupações relativas à segurança no 

trabalho, o que confirma resultados de pesquisas anteriores (Carvalho-Freitas & Coimbra, 

2009; Ribeiro & Carneiro, 2009). 

Como já citado, a Empresa 2 não contrata PcDs exclusivamente por meio de cotas, 

mas de acordo com a existência de vagas que possam ser preenchidas por esses candidatos.  

Nem sempre há vagas para PcDs. Quando surgem, é por duas razões: ou por 

necessidade de cumprir a cota, ou por que surgiu um candidato com potencial para 

trabalhar na empresa. Na primeira situação, pode ser inserido um profissional sem 

nenhuma qualificação e que, muitas vezes, fica sem ter o que fazer. Na segunda situação, 

se se consegue a vaga para o candidato, ele é contratado, mas depois pode receber uma 

melhor oferta de trabalho (pela sua qualificação) e sair da empresa. Ao contrário, se não 

for um bom funcionário, está entre os mais cotados a ser desligado da empresa em uma 

situação de crise, de demissão em massa. Vale ressaltar que esse último exemplo é uma 

possibilidade extensiva a qualquer funcionário, independente de ter deficiência ou não. 

A seguir, algumas das falas que retratam esses pontos: 

 
Eu acho que quanto à contratação é a questão da qualificação. Por que não 

adianta abrir pra cumprir cota, a pessoa entrar e não ter o que fazer. Fora que 

fica uma coisa bem frustrante pra pessoa também, tipo: „Ah, eu vou lá pra 

cumprir cota...‟. Pra manter é complicado por que a empresa tem que fornecer 

informações de headcount – headcount é o número de funcionários que eu tenho. 

Toda vez que tem uma crise, as primeiras pessoas que pensam em cortar são as 
PcDs, porque fazem atividades mais simples, que outras pessoas podem fazer, 

por causa dessa questão de capacitação. Mas as pessoas que são capacitadas, 

em nenhum momento são cotadas. Por isso, acho que é difícil de manter (PRH2-

2). 
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Eu diria até que é a própria oferta de trabalho, porque esses profissionais, eles 

são até muito cotados. Então, às vezes, sai por uma oferta melhor de trabalho. A 

dificuldade de manter seria até isso, a concorrência de mercado, porque, se o 

profissional é bom, tá qualificado, já tem uma experiência boa, as outras 

empresas maiores ficam de olho. Porque não é fácil contratar um com uma 

deficiência que se adéque na nossa necessidade. Aí, quando a gente encontra, 

tem risco de perder (PRH3-2). 

 
Eu acredito que seja o receio. Aqui, na empresa, nunca ouvi falar de problema 

nenhum, não. Mas eu acho que as empresas maiores têm receio de contratar 

uma PcD ou com uma limitação e sofrer um acidente, ou, sei lá, sentir 

preconceito dentro da empresa. Dela não conseguir adaptar e ter que ficar 

trocando toda hora a pessoa de função (PST3-2). 

  

 A fala de PRH2-2 exemplifica o que Bíssigo (2004) relata em seu estudo. Segundo 

a autora, o desemprego está relacionado ao nível de qualificação. Tanto em períodos de 

recessão – e consequente demissão em massa – quanto em períodos de retomada do 

crescimento, as empresas escolhem os profissionais menos qualificados para serem 

desligados. 

PRH3-2 cita a dificuldade de manter mão de obra que se adapte à necessidade da 

empresa, principalmente por que há uma procura por PcDs para cumprir a Lei de Cotas. 

Carvalho (2011) comenta que a preferência por alguns tipos de deficiência leva as 

empresas a disputarem pelos trabalhadores que as possuem, gerando uma rotatividade dos 

mesmos nas empresas. Sendo assim, as empresas têm se preocupado em investir no 

comprometimento delas com a empresa, para que nela permaneçam ajudando-a a cumprir a 

cota. 

Os outros pontos citados pelos entrevistados apontam a questão da acessibilidade 

arquitetônica como algo que a empresa ainda não possui e que dificultaria a contratação de 

um cadeirante, por exemplo. Também, foram colocadas situações pontuais, como a 

restrição de locais onde pode ser lotada uma PcD contratada, já que – dependendo da 

deficiência – ela não pode trabalhar em um local perigoso ou de grande esforço físico. O 

local de trabalho também é reconsiderado, caso seja preciso uma possível evacuação, de 

modo a facilitar a saída desse trabalhador da empresa.  

 

  

5.4 Práticas de inclusão e adaptação das PcDs ao ambiente de trabalho 

 

Para conhecer as ações e práticas adotadas pelas empresas quanto à adequação das 

PcDS ao ambiente de trabalho, foi aplicado o questionário IACPT nos profissionais de RH 
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e ST e abordado o tema na entrevista realizada com os mesmos profissionais e com os 

trabalhadores com deficiência. 

 Pensar nessas ações de adequação das condições e práticas de trabalho é 

importante, porque são elas que, quando presentes, possibilitam uma igualdade de 

oportunidades para as PcDs dentro das empresas em relação às pessoas sem deficiência 

(Carvalho-Freitas, 2007). 

 

 

EMPRESA 1 

 

 Assim como foi feito na análise das repostas do Inventário de Concepções de 

Deficiência, para a análise do IACPT as médias das respostas foram agrupadas entre os 

grupos de profissionais, como mostra a Figura 5. 

 Entre os profissionais da Empresa 1, o fator de maior resultado foi o da 

sensibilização, demonstrando que eles concordam que a ação de sensibilização foi a mais 

implementada na empresa. As afirmações desse fator foram as únicas que tiveram 

concordância entre todos os respondentes, ou seja, os respondentes concordam que as 

informações que recebem sobre saúde e segurança no trabalho são oferecidas de forma 

acessível, sem colocar em desvantagem as PcDs, e que é realizada a sensibilização das 

chefias e grupos de trabalho com relação à inserção desse grupo. 

 

Figura 5. Adequação das condições e práticas de trabalho, de acordo com os profissionais de 

RH e ST da Empresa 1 
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 Os outros dois fatores, embora não destacados, tiveram resultados satisfatórios. 

Entre as afirmativas dos outros fatores, a única que teve concordância alta (entre “muito” e 

“totalmente”) foi a número 9, do fator Adaptações das condições de trabalho, na qual se 

afirma que: “ocorre a redistribuição de tarefas conforme as necessidades das pessoas com 

deficiência”. 

 

 

Adaptações realizadas na empresa para a inclusão de trabalhadores com deficiência 

 

 Esta questão foi abordada nas entrevistas realizadas com os profissionais de RH e 

ST e com as PcDs da empresa. 

 Todos responderam que não foi preciso realizar nenhuma mudança ou adaptação no 

ambiente de trabalho para receber os atuais trabalhadores com deficiência. 

 Alguns dos profissionais, porém, relataram que já tiveram outros trabalhadores com 

deficiência na empresa antes dos atuais e que, por possuírem deficiências distintas, 

precisaram de adaptações. Um dos ex-trabalhadores tinha deficiência auditiva. A medida 

tomada pela empresa foi oferecer um curso de Libras em parceria com a APAE para as 

pessoas que fossem trabalhar diretamente com ele. Ele acabou se desligando da empresa 

por dificuldades de adaptação com a chefia. O outro ex-trabalhador tinha deficiência física, 

e é relatado pelos profissionais como uma situação problemática tida na empresa. O pouco 

tempo que trabalhou na empresa trouxe muitas dificuldades para todos os funcionários. Por 

fim, a empresa julgou inviável fazer todas as adaptações necessárias para a sua manutenção 

e ele foi desligado da empresa. 

 
[...] Já teve um rapaz aqui que foi complicado, pois precisaria mexer desde o 

ônibus até o departamento dele. Foi inviável (PST1-1). 

 

[...] Teve um que trabalhou e era surdo-mudo. Foi feita uma parceria com a 

APAE e ela deu um curso de Libras, ensinando alguns sinais básicos para 

lidarmos com ele. Ele acabou saindo porque não se adaptou com a chefia. Eu 

acho uma pena, pois o pessoal já estava se adaptando com ele (PRH1-1). 

 

[...] Teve um menino que tinha deficiência auditiva. Aí a gente fez uma aula de 
Libras e quem tinha que ter mais contato com ele fez mais tempo (PRH3-1). 

 

 Apesar de todos confirmarem que não precisou ser feita qualquer mudança, um dos 

profissionais relatou alguns cuidados que foram tomados quando se adotou a política de 

inclusão de PcDs: 
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[...] [Quando eles entraram na empresa] a gente teve que fazer uma palestra pra 

todo mundo, informando que a partir de tal período a empresa estaria 

recebendo eles. O primeiro foi o [PcD1-1]. Aí, falamos que ele tinha a 
deficiência tal e que prejudicava nestes e nestes aspectos. Aí, vieram duas 

psicólogas da APAE e conversaram com o pessoal. Depois, teve uma só voltada 

para o coordenador dele. Mas todo deficiente que a gente teve, a gente fez 

alguma coisa. [...] São adaptações diferentes, mas a gente faz. E a gente, sempre 

que tem oportunidade, fala alguma coisa sobre deficiência para os funcionários 

(PRH3-1). 

 

 As intervenções feitas foram no nível de informação aos colegas de trabalho sobre 

os trabalhadores e suas deficiências, contando, algumas vezes, com profissionais da APAE, 

de modo a facilitar o convívio entre eles. Ribeiro e Ribeiro (2009) apontaram que ações 

como estas, de orientação e informação sobre as PcDs, minimizaram as dificuldades de 

relacionamento entre os funcionários com e sem deficiência de uma empresa pesquisada, 

desfazendo o estranhamento proporcionado pela inserção e reforçando o sentimento de 

equidade. 

 

 

Relação entre adequações das condições de trabalho e bom desempenho das PcDs 

 

 Esta questão foi abordada nas entrevistas dos profissionais de RH e de ST. 

 Três dos entrevistados colocaram a questão da adaptação como relevante para o 

desempenho e o desenvolvimento das PcDs dentro da empresa, mas ressaltaram que na 

situação atual não é algo necessário na empresa: 

 

Sim, a empresa precisa adaptar, mas no nosso caso, atualmente, não 

precisamos. Porém, acho que o governo deveria dar um apoio para que isso 

fosse feito, talvez reduzir impostos para colaborar no gasto da adaptação 

(PRH1-1). 

 

Os que trabalham hoje aqui não precisam de nenhum tipo de adaptação, já que 

a deficiência deles é de „retardo mental‟. Já houve um funcionário que não se 

adaptou por conta de barreiras físicas. Mas a adaptação é importante (PRH2-

1). 
 

Sim, seria fundamental se tivesse necessidade disso. Está diretamente 

relacionado ao rendimento dos „meninos‟ que têm aqui e das pessoas que estão 

os acompanhando (PST1-1). 

 

 As falas demonstram a conscientização dos profissionais acerca da questão da 

adaptação. O episódio do trabalhador com deficiência física foi citado novamente, 

demonstrando que foi uma situação impactante para todos que trabalhavam ali e, talvez, 
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tenha sido um agente de reflexão fundamental sobre a inclusão e sua necessidade de 

adaptar ambientes.  

Em outra fala, o profissional cita a importância do apoio das esferas públicas pela 

redução de impostos, a fim de incentivar o investimento das empresas nesta questão. 

Bíssigo (2004), também, comenta esta questão em seu estudo quando reconhece que  

incentivos às empresas, como a redução de encargos trabalhistas, ajudariam a investir na 

adaptação do ambiente de trabalho. 

 O quarto profissional entrevistado, também, reconheceu a relevância da adaptação 

do ambiente, porém ressaltou como de maior importância uma boa relação entre a PcD e 

seu par na empresa. A fala do profissional levantou alguns pontos que foram percebidos 

por ele durante o seu tempo de trabalho com PcDs: 

 

[...] Eu acho que mais importante que o ambiente de trabalho é a pessoa que 

acompanha ele. É claro que se o deficiente tem um problema motor, não 

consegue subir escadas, é preciso adaptação. Mas mais importante é a pessoa 

que o acompanha aqui dentro. Porque se tem uma pessoa que não gostou dele 

no começo, não vai dar certo. Acaba ou a pessoa saindo, ou o deficiente saindo, 

ou a gente tendo que transferir pra outra área, ou alguma coisa assim. [...] Eu 

nunca vou pôr um deficiente sozinho, pode ser a menor deficiência que for. Eu 
sempre vou pôr alguém acompanhando esse deficiente. Se ele não for 

acompanhado por uma pessoa que entenda essa diferença que ele tem, não dá 

certo na empresa (PRH3-1). 

 

 Novamente, vale ressaltar que o posicionamento, muitas vezes demonstrado pelos 

profissionais da Empresa 1, reflete sua convivência com um tipo específico de deficiência: 

a intelectual/mental. Isso pode explicar a adoção de ações que possam auxiliá-los, uma vez 

que as desvantagens decorrentes da deficiência intelectual ainda precisam ser objeto de 

pesquisa e desenvolvimento científico. 

 

 

Participação dos profissionais de ST no processo de adaptação das PcDs 

 

 O profissional de ST entrevistado participa do processo de adaptação dos 

trabalhadores na empresa. Essa adaptação, porém, não está relacionada a mudanças físicas, 

de layout da empresa ou de acessibilidade, como se percebe em sua fala: 

 

Antes de vir [a PcD], a gente faz um estudo: quem é, para onde vai, qual é a 

deficiência daquela pessoa, o risco que tem naquele setor que ela vai tá 
trabalhando. A gente vai, conversa com o pessoal da área, do setor dos 
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encarregados, conversa, explica. Aí, depois, vai vendo como é o desenrolar 

daquele processo todo (PST1-1). 

 

Como na Empresa 1 não há trabalhador algum com deficiência física ou motora que 

exija esse tipo de reestruturação, sua colaboração nesse processo de adaptação está 

relacionada a um estudo das áreas possibilitadas de receber um trabalhador com 

deficiência, que não lhe ofereça risco. Essa estratégia, também, tem sido adotada por 

empresas consideradas referência na inclusão de PcDs no País, como na grande 

organização pesquisada por Carvalho-Freitas e Coimbra (2009). 

 

  

Adaptações necessárias às PcDs e que precisam ser implantadas 

 

 Esta questão foi levantada junto aos trabalhadores com deficiência entrevistados. 

Como as PcDs que trabalham aqui possuem deficiência intelectual/mental, as respostas 

foram mais simples e diretas. 

Um dos trabalhadores respondeu que não há nada que precisa ser implantado ou 

melhorado em seu ambiente de trabalho.  

O outro, que trabalha com jardinagem, respondeu que sente falta de um instrumento 

de trabalho: 

 

Sinto falta de uma máquina para cortar, porque eu faço o serviço com tesoura e isso 

demora (PcD1-1). 

 

Segundo os profissionais de RH, a empresa já possui uma máquina para cortar 

grama, porém não a disponibiliza para o trabalhador por cuidado e medo de que ele se 

machuque ao utilizá-la. 

 

 

EMPRESA 2 

 

 De acordo com o questionário IACPT aplicado nos profissionais, o fator adequação 

das práticas de RH foi o de maior concordância entre os respondentes, conforme mostra a 

Figura 6. 
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Segundo esse fator, os profissionais percebem que houve adequação das práticas de 

seleção, treinamento, promoção e transferência realizadas na organização com o intuito de 

inserir PcDs. Dentro desse fator, a afirmação de maior concordância em comum com todos 

os respondentes foi a que diz que “Os procedimentos de promoção e tranferência das 

pessoas com deficiência são sistematizados tendo por critério sua experiência de 

trabalho” (item 11). 

 

Figura 6. Adequação das condições e práticas de trabalho, de acordo com os profissionais de 

RH e ST da Empresa 2 

             

 

 Os outros fatores não obtiveram médias muito abaixo das médias do fator de 

adequação das práticas de RH. 

 

 

Adaptações realizadas na empresa para a inclusão de trabalhadores com deficiência 

 

 Levando em consideração todo o universo de entrevistados na Empresa 2 (RH, ST e 

PcDs), a maioria dos entrevistados relatou que não foram feitas adaptações na empresa. Os 

outros respondentes relataram pequenos ajustes. 

 Todos os trabalhadores com deficiência, um profissional de RH e um profissional 

de ST relataram que não foram realizadas adaptações e que estas não foram necessárias 

devido ao tipo de deficiência dos trabalhadores. Um desses profissionais, inclusive, 
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ressaltou que a empresa possui algumas barreiras arquitetônicas, o que dificultaria a 

inserção de, por exemplo, um cadeirante: 

 
O pessoal que trabalha aqui não tem uma grande deficiência que os 

impossibilite. Nós temos é muito degrau. Então, se fosse pra trabalhar com um 

cadeirante, teria que mudar muito a estrutura da firma. E como a gente trabalha 

num terreno desnivelado, mesmo que a gente tivesse rampa, iria ser uma 

dificuldade muito grande. Ia ser difícil pra pessoa se locomover, ia depender 

constantemente de outras pessoas. É difícil pro layout da empresa, mesmo que 

se adaptasse, ainda ficaria um pouco difícil (PST2-2). 

 

 Dois dos profissionais relembraram a mudança feita quanto à acessibilidade de dois 

trabalhadores com deficiência física/motora. Esses trabalhadores, por conta de suas 

dificuldades de locomoção, são autorizados a entrar com os seus automóveis dentro do 

espaço da empresa, situação proibida a todos os demais funcionários. 

 Um profissional ressaltou as adequações ergonômicas – comuns a todos os 

funcionários – como modificação ambiental realizada para as PcDs da empresa. 

 Por fim, dois profissionais não souberam responder por estarem trabalhando há 

pouco tempo na empresa e não terem presenciado a entrada dos atuais trabalhadores com 

deficiência. 

 

 

Relação entre adequações das condições de trabalho e bom desempenho das PcDs 

 

 Todos os respondentes concordaram que a adequação das condições de trabalho é 

importante para um bom desempenho e desenvolvimento das PcDs. Algumas das falas a 

seguir exemplificam esse posicionamento e levantam pontos interessantes: 

 
Independente do tipo de atividade, o local de trabalho tem que ser adaptado e 

adequado para que a pessoa tenha um bom desempenho (PST1-2). 

 

A empresa tem que fazer a parte dela. Não dá pra contratar uma pessoa sendo 

que ela não tem uma estrutura de acordo que vai atender ela também. Porque 

senão fica a pessoa prestando o serviço e a empresa não fazendo a parte dela. 

Então eu acho que tem que adequar sim (PRH2-2). 

 
Tanto de acesso físico para quem precisa quanto para quem tiver alguma 

deficiência mais na parte intelectual. Mesmo que talvez não seja uma tecnologia 

mais adaptada, mas que tenha as pessoas com mais sensibilidade e paciência 

para tratar com eles. Que às vezes todo mundo tá correndo, tem que dar conta 

do serviço e não tem aquele olhar humano pra dar uma atenção. Acho que é 

preciso. Para eles se sentirem acolhidos, porque isso vai ajudar mais na 

adaptação e desenvolvimento deles (PRH3-2). 
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Às vezes, se a pessoa não tem um lápis que seja adequado, vai dificultar o 

trabalho dela e ela não vai ter um resultado bom no final, simplesmente por falta 

de um material que fosse melhor trabalhado pra ela ou simplesmente 

perguntasse pra ela como ela gosta de trabalhar, como fica mais fácil pra ela. 

[...] A acessibilidade física, atitudinal, realmente influencia o desempenho da 

pessoa (PRH4-2). 

 

 Embora as adaptações feitas sejam consideradas poucas, as falas retratam que os 

profissionais percebem a importância das adaptações, não importa se de natureza física ou 

atitudinal. Além de um direito, essas adaptações são vistas como uma condição necessária 

para o desenvolvimento do trabalho. 

 

 

Participação dos profissionais de ST no processo de adaptação das PcDs 

 

 Assim como na Empresa 1, os trabalhadores de ST da Empresa 2 também não 

atuam com adaptações relacionadas a mudanças físicas ou de acessibilidade, mas com 

avaliação de riscos e gerenciamento de locais de trabalho apropriados para PcDs: 

 
Com certeza, o nosso setor tem esse elo de ligação, tanto com a parte de 
segurança quanto com a parte de medicina. A gente faz a gerência de riscos das 

áreas, então, de uma limitação, às vezes, física na área que possa interferir... 

Então, se não houver essa comunicação, pode tá colocando a pessoa na área e 

expondo ela a determinado risco que você não vai conseguir controlar. Então, a 

primeira coisa que tem que ser feita: „Ah, é portador de deficiência?‟. Então, 

tem que envolver a medicina do trabalho e a segurança do trabalho para que 

seja aprovada a vaga disponível (PST1-2). 

 

Adaptação, não. Seria mais no ponto de vista de segurança, porque temos áreas 

restritas, que mexem com produtos muito perigosos. Então, seria: até que ponto 

uma pessoa „assim‟ pode ir pra não comprometer a própria segurança dela no 

caso de emergência. É mais nesse sentido que a gente participa (PST2-2). 

 

Trabalho semelhante é realizado por grandes empresas consideradas referência em 

inclusão de PcDs. O setor de Medicina e Segurança no Trabalho da empresa estudada por 

Carvalho-Freitas e Coimbra (2009) encaminha os candidatos ao exame médico admissional 

para avaliação da condição de portador de deficiência e da aptidão laboral, considerando a 

função e o local de trabalho. Definido o local de trabalho, os profissionais de engenharia e 

segurança avaliam as condições de trabalho da unidade e a organização do trabalho, 

acompanham a PcD até o seu local de trabalho e analisam com ela a necessidade de 

adaptações e adequações das condições e instrumentos de trabalho, realizando, por fim, o 

laudo ergonômico.  
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Adaptações necessárias às PcDs e que precisam ser implantadas 

 

 Dos seis trabalhadores com deficiência entrevistados, quatro disseram que não há 

nada a ser melhorado ou implantado em seus ambientes de trabalho para facilitar a 

execução de suas atividades. Um deles, inclusive, relata: 

 

Eles estão sempre melhorando o ambiente. A gente costuma dar sugestão e sempre que 

eles podem nos atendem (PcD6-2). 

 

 Os outros dois trabalhadores com deficiência levantaram algumas questões, 

retratadas nas falas: 

 

Minha deficiência é na perna, então [minha dificuldade] é só na mobilidade. Da 

portaria até aqui é pertinho, tem alguns degraus que é mais incômodo, mas tem 

corrimão (PcD3-2). 

 

A cultura dos gestores, a cabeça dos gestores para extraírem melhor das 

pessoas (PcD4-2). 

 

 Um deles coloca a questão da acessibilidade que ainda não é bem desenvolvida na 

empresa. Por mais que o trabalhador consiga transitar pelo espaço da empresa, os degraus 

existentes dificultam essa transitação. 

  O outro trabalhador coloca a questão atitudinal dos gestores e chefias como uma 

questão a ser melhor trabalhada dentro da empresa. 

 

 

 

5.5 Percepção das PcDs sobre o processo de T&D 

 

 Para averiguar como as PcDs percebem o T&D, assim como suas implicações, 

foram realizadas entrevistas com os trabalhadores com deficiência das empresas. Tendo 

sido realizada a análise de conteúdo das entrevistas, foram identificadas quatro categorias: 

1) treinamentos e capacitações oferecidos pela empresa, 2) percepção sobre melhorias após 

os treinamentos, 3) perspectiva de crescimento profissional e 4) realização pessoal. 
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EMPRESA 1 

 

 Por conta da deficiência intelectual dos trabalhadores entrevistados na Empresa 1, 

muitas das questões não puderam ser avaliadas. Algumas ficaram sem respostas ou não 

foram claramente entendidas pela pesquisadora. Por isso, na Empresa 1, a análise da 

percepção sobre treinamento abordará as categorias de forma incompleta. 

 

Treinamentos e capacitações oferecidos pela empresa: sobre os treinamentos, a única 

informação que os trabalhadores com deficiência souberam repassar é que a empresa não 

financiou nenhum tipo de treinamento ou capacitação em outra instituição. Eles 

consideraram como treinamento as instruções repassadas a eles sobre a execução de suas 

atividades dentro da própria empresa. 

 

Percepção sobre melhorias após os treinamentos: quanto às melhorias, eles 

conseguiram perceber uma melhoria no relacionamento com os colegas e mais facilidade 

em realizarem o seu trabalho. 

 

Perspectiva de crescimento profissional: ambos percebem possibilidade de crescimento 

e gostariam de continuar trabalhando na empresa: 

 
[...] Gostaria de ficar, já tô acostumado com o trabalho e com as pessoas daqui 

(PcD1-1). 

 

Enquanto me „aguentarem‟, eu vou ficando. Se me mandarem embora, arrumo 

outra coisa. O pessoal daqui me ajuda no trabalho (PcD2-1). 

 

Realização pessoal: os dois relataram que gostam de trabalhar na empresa. Um deles se 

sente valorizado e o outro não muito, como exemplifica a sua fala: 

 

Não gosto de ser chamado à atenção na frente dos outros. Gostaria de ser chamado à 

atenção „no canto‟. Acho que isso é feito mais comigo do que com os outros (PcD2-1). 

 

A fala do trabalhador retrata o constrangimento vivido por ele e que, segundo a sua 

percepção, acontece somente com ele. Situações como essa foram encontradas por Siqueira 

e Oliveira-Simões (2009), que pesquisaram sobre a violência moral com PcDs no ambiente 

de trabalho. Para os autores, não é necessário que os atos de violência moral sejam de 
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grande visibilidade para proporcionar consequências; são os pequenos e não tão visíveis 

constrangimentos e humilhações que promovem a perda de significado do trabalho e das 

relações lá vividas. 

 

 

EMPRESA 2 

 

Treinamentos e capacitações oferecidos pela empresa 

 

 Todos os trabalhadores passaram por um treinamento de integração quando 

ingressaram na empresa. Esse treinamento enfoca a segurança no trabalho e é obrigatório 

para todos os funcionários. 

 Fora esse treinamento, alguns relataram já terem participado de cursos e 

capacitações de acordo com as especificidades de suas áreas.  

 Quando mudaram de função ou até mesmo iniciaram na empresa, as instruções 

sobre as tarefas que passariam a executar foram repassadas pelas chefias imediatas sem 

nenhuma ação de treinamento formal. 

 Sobre o financiamento pela empresa de cursos em outras instituições, as respostas 

foram contrastantes. Um deles chegou a fazer capacitações financiadas pela empresa. Dois 

relataram ter recebido a oferta da empresa, mas um não teve interesse e o outro começou o 

curso e não “deu conta” de terminar. Os três restantes disseram não ter recebido a oferta, 

sendo que um deles relatou ter tentado que a empresa financiasse cursos para ele, mas não 

conseguiu resposta positiva. Esse trabalhador relatou, inclusive, ter sido excluído de um 

treinamento importante para a área dele e não ter recebido nenhuma justificativa dos 

gestores: 

 

[...] Teve um treinamento de NR12 aqui e eu queria participar. Acho que 

posso contribuir, mas não sei por que eu não participei. Todos do meu 

setor participaram, menos eu e o outro rapaz que tem deficiência. É uma 
coisa que gosto de fazer, e eu fiquei frustrado por ter ficado de fora. Era 

uma coisa totalmente a ver com a minha área (PcD4-2). 

 

 Nessa fala, é percebida, novamente, uma situação de violência moral. Retrata uma 

das formas de tratamento percebidas por Siqueira e Oliveira-Simões (2009) das equipes de 

trabalho em relação às PcDs. Os autores identificaram duas formas: ou as PcDs são 
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tratadas com pena, poupadas de correções e de atos de reconhecimento profissional, ou são 

tratadas com indiferença, percebidas como incapazes de realizarem suas tarefas com 

exatidão e eficiência. No caso do trabalhador citado, pode-se dizer que a exclusão do 

treinamento foi um ato de indiferença e, talvez, até de percepção de incapacidade do 

mesmo por parte da gerência. 

 

 

Percepção sobre melhorias após os treinamentos 

 

 Todos perceberam melhoras no desenvolvimento do trabalho após serem 

submetidos ao treinamento. Apenas dois deles apresentaram suas impressões sobre essa 

melhora: 

 
Sempre ajuda, mas não ajudou 100%. A gente mesmo que vai se adequando com 

o tempo, com a rotina do trabalho (PcD3-2). 
 

[...] Acho que quanto mais treinamento, a gente se desenvolve muito mais. 

Principalmente no meu caso, eu tô terminando o curso superior e o treinamento 

agrega mais valor (PcD4-2). 

 

 Quando perguntados se perceberam melhoras no relacionamento interpessoal 

dentro da empresa após os treinamentos, as respostas divergiram. Quatro deles perceberam 

melhoras e dois relataram que não fez diferença. 

 

 

Perspectiva de crescimento profissional:  

 

 Os entrevistados acreditam que o crescimento profissional depende do esforço e 

capacidade próprios. Apenas dois deles mencionaram que não acreditam que possam 

crescer dentro da empresa: um por estar próximo à aposentadoria e o outro por não ter 

conseguido concluir os estudos. Entre os que acreditam no crescimento profissional, 

destacaram-se as seguintes falas: 

 
Bem, aí vai depender do meu esforço. No meu caso, como eu tenho muita 

dificuldade, eu tenho que buscar mais conhecimento, tenho que procurar, vai 

depender de mim, não da empresa (PcD1-2). 
 

Já cresci e acredito que posso crescer mais (PcD2-2). 
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Acredito que sim. A minha capacitação e a minha vontade se direcionam pra 

isso (PcD4-2). 

 

Igual esse curso que eu não terminei no passado, eu vou tentar de novo. Por que 

na época eu vacilei. Depende de mim pra eu crescer dentro da empresa (PcD5-

2). 

 

 Da mesma forma como foi constatado na presente pesquisa, no estudo de Nohara, 

Acevedo e Fiammetti (2009), a maioria dos entrevistados demonstrou que, mesmo estando 

satisfeita com o trabalho realizado atualmente, almeja um crescimento profissional. Muitos 

deles vincularam esse crescimento à ideia de aprendizagem e desenvolvimento profissional 

no atual emprego e ao estudo contínuo. 

Dos seis entrevistados, apenas um mudaria de empresa caso fosse para trabalhar na 

área de seu interesse:  

 

Se fosse pra trabalhar na área da minha formação e eu seguir essa carreira que 

eu sonho pra mim, eu trocaria, sim. Acho que todo mundo quer trabalhar e quer 

que as pessoas enxerguem seu trabalho, quer seu trabalho reconhecido. Isso 

motiva, e é mais importante que o próprio salário (PcD4-2). 

 

 Os outros preferem permanecer na empresa. Embora gostem do ambiente e dos 

colegas de trabalho, é possível perceber certa acomodação, pois se sentem adaptados e 

gostam da empresa: 

 

Gostaria de ficar aqui, aqui é muito melhor. Você se acostumou com aquela 

amizade, pela convivência que a gente tem, já se acostumou. Agora, se fosse 

trabalhar em outro lugar, seria muito difícil (PcD1-2). 
 

Aqui, eu me sinto muito bem, eu gosto do lugar, das pessoas e do trabalho. 

Então, se for pra eu melhorar que seja aqui, se for pra mudar pra uma área que 

eu goste que seja aqui. Eu me dedico pra chegar lá (PcD2-2). 

 

Como não tenho pretensão de crescer, mesmo se fosse mudar pra outra empresa 

na mesma função, prefiro ficar aqui. Já tem 25 anos que estou aqui, já me 

adaptei ao jeito da empresa, não tenho pretensão de ir pra fora. É daqui pra 

aposentadoria mesmo (PcD3-2). 

 

Eu gosto daqui, só que eu tenho que estudar. Como faculdade é mais demorado, 
eu prefiro o curso técnico, que é mais rápido. Só que eu tenho que fazer um 

esforço. E eu prefiro continuar aqui, porque, se eu for pra outro lugar, ninguém 

me conhece e ainda pode não dar certo... Então, prefiro ficar aqui mesmo, onde 

todo mundo já me conhece (PcD5-2). 

 

Ah, pra mim tá bom ficar aqui, já tá faltando pouco tempo pra aposentar. Pra 

mim tá bom assim (PcD6-2). 
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Os trabalhadores se mostram confortáveis na empresa e satisfeitos com o trabalho 

que exercem. Os que manifestaram desejo de crescer profissionalmente preferem que esse 

crescimento ocorra na própria empresa e só saem dela aposentados. 

Os dados se assemelham aos da pesquisa de Assunção (2014), em que algumas 

PcDs não se empenhavam em desenvolver a carreira profissional por três motivos: já 

estavam satisfeitas, percebiam que não havia mais jeito de desenvolvê-la ou devido a 

conformismos em relação à deficiência. 

 

 

Realização pessoal 

 

 Quanto a esta categoria, uma das questões feitas a eles é se gostavam do trabalho 

que desenvolvem na empresa. Neste quesito, cinco deles se dizem satisfeitos ou muito 

satisfeitos com o trabalho e um diz estar desmotivado: 

 

Gosto. Pela área em que eu estava e onde estou é muita diferença. [...] Aí nessa 

área que eu tô, eu me desenvolvi mais, porque tem a ver com o curso que eu fiz 

de gestão administrativa (PcD1-2). 

 
Gosto, mas penso em outras possibilidades. Eu sempre levo por este ângulo, 

sempre posso mais do que eu tenho, sempre quis isso, é o que me motiva. Pra 

chegar aonde cheguei, eu passei por muita coisa. Sempre demonstro pra mim 

mesmo e para todos que eu sou capaz, que eu levo adiante o que for e que quero 

conquistar muito mais (PcD2-2). 

 

Gosto e estou bem satisfeito. Eu também sei que não tem condição de crescer. 

Mas estou satisfeito assim (PcD3-2). 

 

Às vezes, me sinto desmotivado, pois queria fazer outras atividades além do que 

eu faço. Mas quando eu pego pra fazer, eu procuro fazer da melhor maneira o 

que tem que ser feito (PcD4-2). 
 

Gosto. É o trabalho que tá no meu alcance. Não penso em nada que tá fora do 

meu alcance (PcD5-2) 

 

 Esses discursos se assemelham aos encontrados por Bíssigo (2004): há os que estão 

satisfeitos com o trabalho realizado apesar de acostumados com o trabalho de que dispõem 

e já que não têm outras oportunidades; e há os que almejam crescimento profissional, 

entendendo a importância de investirem em estudo e cursos específicos, pois somente 

assim poderão alcançar os requisitos propostos pelas empresas. 
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O outro ponto abordado nesta categoria é o sentimento de valorização dentro da 

empresa. Apenas um dos entrevistados se sente desvalorizado pela empresa. Ele se percebe 

com um potencial muito maior do que o aproveitado pela empresa: 

 
Não, sinceramente, não. Eu vejo um rapaz que trabalha aqui, que tem uma 

formação fundamental e ele tem um salário um pouco melhor que o meu. Além 

de eu também não estar sendo explorado dentro da minha capacidade de 

formação. A minha mão de obra é muito mal explorada, dentro da formação que 

eu tenho. Não é só questão salarial, mas de autoestima, de me sentir motivado. 

Eu poderia fazer outras coisas e produzir mais (PcD4-2). 

 

Embora tenha sido a opinião de apenas um dos entrevistados, a pesquisa realizada 

por Assunção (2014) revelou que a maior parte dos trabalhadores com deficiência 

encontrou barreiras na empresa quanto ao desenvolvimento da carreira profissional. Eles 

declararam possuir qualificação e habilidades necessárias para assumir um novo cargo ou 

função, mas encontram-se desfavorecidos na medida em que é uma pessoa sem deficiência 

que a assume, evidenciando o preconceito em relação à deficiência. 

 Os outros relatam se sentirem valorizados. Eles percebem isso por meio de elogios, 

indicadores de desempenho ou mesmo a apresentação de novos desafios, conforme alguns 

relatos: 

 
[...] Quando sou solicitado a fazer alguma coisa, eu faço da melhor forma 

possível e então surgem novas tarefas e novos desafios, então é onde eu vejo 

certo vínculo. Aqui na empresa todos são humanas, nos tratam como os outros, 

independente da deficiência (PcD2-2). 
 

Sim. Já ouvi vários elogios de chefes, gerentes, colegas de trabalho, acho que 

me sinto bem valorizado (PcD3-2). 

 

Sim. Todo mês tem a reunião com os gráficos com os indicadores de 

desempenho e isso demonstra o meu trabalho (PcD5-2). 

 

Sinto, pelo ambiente que a gente trabalha, o pessoal trata a gente bem, não tem 

diferença. Elogia o trabalho, tem reconhecimento (PcD6-2) 

 

 

 Esse reconhecimento é muito importante para esse grupo que ainda vivencia muitos 

obstáculos para alcançar sua plena realização profissional. Reconhecer a qualidade do 

trabalho desenvolvido pela PcD contribui para a sua autorrealização, para a construção de 

sua identidade e para a constituição de sua saúde mental (Carvalho, 2009). 
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5.6 As tecnologias assistivas nas empresas 

 

Para analisar o conhecimento dos funcionários sobre as TAs e a contribuição destas 

para o processo de T&D, foram utilizadas as entrevistas realizadas com todos os grupos de 

amostra. Nelas, foi abordado o conhecimento de todos os respondentes sobre TA. Aos 

trabalhadores com deficiência foi questionado se há algo que possa ser implantado ou 

melhorado em seu ambiente de trabalho para uma melhor execução de suas atividades, e 

aos profissionais de ST, se a empresa utilizava alguma ou então deveria investir nesse tipo 

de recurso.  

Também, foi analisado um item do questionário ATDTD que aborda essa questão. 

O questionário, respondido apenas pelos profissionais de RH, traz em seu item 33 a 

afirmação: “São utilizados recursos de tecnologia assistiva de acordo com as necessidades 

da pessoa com deficiência.” 

 A todos os profissionais (de RH e ST) e às PcDs, foi perguntado se sabiam o que 

era tecnologia assistiva. Nas duas empresas, apenas um dos respondentes soube, 

imediatamente, o que era. Para os outros respondentes que não sabiam, após a resposta 

negativa, foi dada uma breve explicação sobre o que é tecnologia assistiva e, só a partir de 

então, os respondentes colocaram seus posicionamentos sobre a questão. 

 

 

EMPRESA 1 

 

 Os profissionais de RH, assim como os demais entrevistados não souberam 

responder “ao que é tecnologia assistiva”. Após a explicação, todos afirmaram que não 

conheciam por não ser algo aplicável na atual situação da empresa. 

 No item 33 do questionário ATDTD, respondido pelos profissionais do RH, todos 

os respondentes afirmaram que raramente são utilizados recursos de tecnologia assistiva 

para as PcDs, corroborando os dados da entrevista realizada com os mesmos. 

 Para o profissional de ST, a implantação desse tipo de recurso depende muito da 

empresa onde o funcionário vai ser lotado e deve ser algo muito bem estudado. 

Quanto aos trabalhadores com deficiência, estes relataram que não sentem falta de 

nenhum equipamento adaptado às suas deficiências para facilitar o trabalho. 
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EMPRESA 2 

 

 De todos os entrevistados, apenas um “arriscou” uma resposta sobre “o que é 

tecnologia assistiva”: 

 

Acho que está nos equipamentos para a PcD ter um melhor desempenho (PRH4-2). 

 

 A resposta demonstra que o respondente conhece, ao menos superficialmente, do 

que se trata uma tecnologia assistiva. 

 Na análise do item 33 do ATDTD, cada um dos respondentes deu uma resposta 

diferente sobre o uso de tecnologia assistiva, ou seja, as respostas variaram entre 

raramente, às vezes, frequentemente e sempre. Durante as entrevistas, porém, é que pôde 

ser constatado que a variação de respostas nesse item se deu por desinformação dos 

respondentes sobre o conceito de TA. Sendo assim, esse item foi respondido de forma 

descuidada, apelando para a intuição dos respondentes sobre o conceito ali embutido. 

Portanto, será considerada apenas a resposta dada nas entrevistas sobre essa questão da 

TA. 

 Os profissionais de ST demonstraram dúvida se algum dos trabalhadores com 

deficiência a utiliza e não souberam responder. Quando perguntados se a empresa deveria 

investir nesse recurso, mesmo se fosse um equipamento mais caro, todos acharam que sim, 

conforme as respostas seguir: 

 
Acho que sim. Acho que a gente tem que tratar o deficiente físico, no âmbito 

geral, como uma pessoa comum. Só que a empresa tem que estar preparada, 

para que essa pessoa possa desenvolver a atividade dela da melhor forma 

possível (PST1-2). 
 

Acredito que sim. Pelo que vejo da empresa aqui, não teria problema em 

disponibilizar um equipamento desses, não. Inclusive, não sei nem se eles [PcDs] 

sabem que a empresa pode ajudar de alguma forma. Às vezes, eles nem 

imaginam que a empresa tem essa opção ou essa obrigação. Acho que ela 

[empresa] deveria, inclusive, até divulgar Porque pode ter alguém que precise, 

algum deficiente que pra trabalhar precise de algum recurso e não tem, não tem 

condição de ter e não sabe que a empresa tem que dar ou pode dar (PST2-2). 

 

À medida do possível, se for contratar um profissional que precise disso, eu não 

vejo por que não investir. É pra dar uma condição de vida melhor pra essa 
pessoa e ela ter uma qualidade de vida melhor no trabalho. Pra mim, vale a 

pena tudo. Não é por que é caro que a pessoa não vai ter chance de melhorar de 

vida. Não vejo isso... Não é por que um medicamento é caro, que você não vai 

comprar e deixar a pessoa morrer, né? Não existe isso, não... (PST3-2). 
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 Por fim, os trabalhadores com deficiência, unanimemente, ressaltaram que não 

sentem falta de nenhum equipamento adaptado para a realização de suas tarefas. Um deles 

até complementou a resposta, desabafando que as maiores dificuldades para a execução de 

seu trabalho são a barreira cultural e a falta de oportunidade. 

 

 

 

5.7 Discussão dos resultados das duas empresas 

 

Quanto à caracterização das amostras de trabalhadores com deficiência, percebe-se 

nas duas empresas a prevalência absoluta do sexo masculino, confirmando a informação da 

RAIS (2012) de que, entre as PcDs com vínculos empregatícios, 65% são do sexo 

masculino e apenas 35% são do sexo feminino. Neste estudo, não se verificou a presença 

de nenhuma PcD representante do sexo feminino. 

Outro dado a ser ressaltado é a escolaridade desse grupo. Na Empresa 1, as PcDs 

possuem escolaridade abaixo do Ensino Fundamental completo. Já na Empresa 2, os níveis 

de escolaridade se apresentaram variados, desde o Ensino Fundamental incompleto ao 

Ensino Superior incompleto. Mesmo assim, a escolaridade mais frequente foi a do Ensino 

Médio. Sendo assim, a Empresa 1 contraria e a Empresa 2 confirma os dados da RAIS 

(2012) quanto à escolaridade dos trabalhadores com deficiência no Brasil, que apontam 

que o maior número de PcDs empregadas possuem Ensino Médio completo. Por outro 

lado, na categoria analfabetos, encontra-se o menor número de vínculos empregatícios. De 

todos as PcDs participantes desta pesquisa, apenas um era analfabeto. 

Quanto ao tipo de deficiência, nas duas empresas pesquisadas foram encontradas 

apenas a intelectual e a física. Esse dado vai de encontro a outras pesquisas (Suzano, 2011; 

Ribeiro & Carneiro, 2009) que relatam que elas são as menos “preferidas” entre os 

empregadores.  

Suzano (2011), em seu estudo, verificou que há uma contratação maior de pessoas 

com deficiência física ou auditiva em comparação às com deficiência visual, múltipla e 

intelectual. Para Ribeiro e Carneiro (2009), os empregadores preferem escolher, dentre as 

PcDs, as que possuam deficiência menos grave ou severa. Estas lhes são mais convenientes 

por não requererem adaptações no ambiente e nem interferirem na produtividade da 

empresa. 
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Vale ressaltar que, na Empresa 1, embora os trabalhadores possuam deficiência 

intelectual, há uma decisão na empresa de não se contratarem pessoas com deficiência 

física. Na Empresa 2, mesmo havendo pessoas com deficiência física, nenhum deles possui 

uma lesão mais grave – como um cadeirante – que o impossibilite de, por exemplo, 

trafegar pela empresa; suas deficiências físicas podem ser reconhecidas como leves e, 

muitas vezes, imperceptíveis. Em ambas as empresas, a não-inclusão de deficiências físicas 

graves se justifica, em grande parte, às barreiras arquitetônicas e à dificuldade de 

implantação da acessibilidade. Sendo assim, os dados encontrados na presente pesquisa 

confirmam parcialmente os dados encontratados em outras pesquisas (Rezende, 2013; 

Ribeiro & Carneiro, 2009; Siqueira & Oliveira-Simões, 2009). 

 Outro ponto mencionado nas duas empresas é a parceria que elas possuem com a 

APAE do município. Tanto na Empresa 1 quanto na Empresa 2, a APAE promove um 

acompanhamento dos trabalhadores com deficiência intelectual. Essa parceira também foi 

encontrada em outras pesquisas (Tanaka & Manzini, 2005; Delgado & Goulart, 2011; 

Silva, 2014). Tanaka e Manzini (2005) constataram que os empregadores acreditam que as 

instituições especiais teriam papel fundamental no desenvolvimento das PcDs para o 

trabalho: o aprimoramento de habilidades básicas, como o relacionamento interpessoal, 

refletiria uma melhor inserção das PcDs nas organizações. Para eles, essas instituições 

podem exercer o papel de mediadoras no envolvimento desses trabalhadores nas empresas 

por meio de oferecimento de informações sobre as deficiências e suas implicações no 

trabalho e orientação de como lidar com essa questão; e de visitas permanentes às 

empresas para levantar as suas necessidades e orientar sobre o processo de admissão das 

PcDs. 

 Essa mediação entre APAE e organização ficou muito mais evidente na Empresa 1. 

Relatos dos profissionais dessa empresa reafirmaram a participação efetiva que a APAE 

possui nesse processo de inclusão e adaptação das PcDs. A Empresa 1 sempre recorre a ela 

quando encontra alguma dificuldade em lidar com os trabalhadores com deficiência e pede 

sua ajuda na mediação de conflitos entre empregado e família, assim como no 

esclarecimento sobre as formas de lidar com determinada deficiência. 

Quanto ao treinamento, as duas empresas afirmaram submeter os trabalhadores com 

deficiência a um treinamento de integração, comum a todos os funcionários, com a 

apresentação da empresa. Além deste, os demais treinamentos levantados são pontuais, 

normalmente visando a atender às exigências da função. Da mesma forma, na pesquisa de 
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Tanaka e Manzini (2005), foi constatado que os empregados admitidos passavam por 

algum tipo de treinamento, normalmente com o objetivo de levar ao novo funcionário 

conhecimento da estrutura e funcionamento da empresa. Já os treinamentos mais 

específicos só ocorriam quando a função exigia um grau maior de especialização. Mas 

como as PcDs ocupavam funções de natureza mais simples, esse tipo de treinamento não 

era comum entre os trabalhadores com deficiência. Portanto, os dados encontrados 

confirmam os da literatura sobre o tema. Na pesquisa de Silva (2014), também, a maior 

parte dos empregadores submetia seus trabalhadores com deficiência apenas a um 

treinamento de integração, padrão a todos os funcionários. Além disso, não se adotava 

nenhum procedimento específico à questão da deficiência. 

Quanto às concepções de deficiência, na Empresa 1 foram destacadas as matrizes: 

da deficiência como fenômeno espiritual, da normalidade e a técnica. Na Empresa 2, as 

destacadas foram: a da inclusão, a da normalidade e a técnica. Apesar de as outras 

matrizes também se mostrarem presentes nas respostas, estas foram as que tiveram um 

maior destaque na análise. Resultado semelhante foi encontrado nas pesquisas de Assis 

(2012) e Silva (2014), que analisaram a percepção de deficiência dos gestores que 

trabalham com PcDs. Em ambas as pesquisas, as matrizes espiritual, da normalidade e da 

inclusão foram as mais encontradas entre os pesquisados. 

A adaptação foi considerada algo importante pelos profissionais entrevistados neste 

estudo embora nenhuma das empresas tenha relatado a necessidade de adaptação do 

ambiente devido ao tipo de deficiência de seus trabalhadores. Resultado semelhante foi 

encontrado na pesquisa de Silva (2014), no qual a maioria dos gestores mencionou que o 

tipo de deficiência de seus funcionários não exigia qualquer tipo de modificação apesar de 

grande parte deles perceber a relevância da adaptação. 

 As duas empresas demonstraram desconhecimento sobre tecnologias assistivas. Os 

poucos que reconheceram do que se tratava tinham um conhecimento superficial ou não as 

conheciam por essa nomenclatura. Para Carvalho (2011), as empresas, muitas vezes, 

desconhecem as TAs já disponíveis ou consideram que elas têm um custo muito alto.  

 Percebe-se que a questão da TA é algo a ser divulgado e levado a conhecimento das 

empresas, principalmente as que possuam PcDs em seu quadro de funcionários. As 

empresas desconhecem sua importância e, por isso, deixam de desenvolver seus 

trabalhadores que possuem algumas limitações. Carvalho (2011), também, ressalta essa 

relevância ao constatar que a falta de aquisição de TAs pode dificultar os trabalhadores 
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com deficiência a assumir um trabalho multifuncional, além de diminuir a independência e 

qualidade de vida das PcDs.  
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

Neste capítulo, serão apresentadas as sínteses das análises realizadas, as limitações 

e possíveis contribuições desta pesquisa, bem como as sugestões para pesquisas futuras.  

Este estudo buscou investigar como é realizado o treinamento e desenvolvimento 

das pessoas com deficiência dentro das organizações, abordando sua adaptação ao 

ambiente de trabalho, a partir da concepção dos trabalhadores com deficiência e dos 

profissionais de recursos humanos e de segurança do trabalho. 

Dessa forma, a pesquisa buscou ampliar o conhecimento sobre as práticas de inclusão 

das pessoas com deficiência nas organizações, tomando como base de estudo duas empresas 

privadas de um município de Minas Gerais. 

Analisando a política de inclusão das empresas, constatou-se que na Empresa 1 a 

Lei de Cotas é o motivador para a contratação de PcDs. Na Empresa 2, embora se tenha a 

influência da Lei, a contratação de PcDs baseia-se na busca de candidatos em potencial e 

na negociação de vagas com a diretoria.  

Mesmo com a Lei, o tipo de deficiência também influencia na contratação (o que 

ficou mais claro na Empresa 1), o que torna a Lei parcial e excludente, segundo Ribeiro e 

Carneiro (2009). Para eles, como não há exigência quanto ao tipo de deficiência, opta-se 

pelas mais convenientes, discriminando as pessoas com deficiências mais graves como, por 

exemplo, os cegos, os surdos, os doentes mentais e os cadeirantes (p. 562). Dessa forma, a 

dificuldade de acesso ao mercado de trabalho não está relacionada apenas a possuir 

deficiência, mas ao tipo de deficiência, que pode limitar ou aumentar as chances de 

conquistar uma vaga (Costa, Comello,Tette, Rezende, & Nepomuceno, 2011). 

Quanto ao perfil dos profissionais que trabalham nas duas empresas, os que 

trabalham no RH são unanimemente do sexo feminino e os que trabalham na área de ST, 

masculinos. Na Empresa 1, os entrevistados trabalham há mais de cinco anos na empresa, 

enquanto, na Empresa 2, dois (30%) dos entrevistados trabalham há menos de um ano na 

empresa. A formação dos profissionais em ambas as empresas é variada, sendo que, na 

Empresa 1, 50% possuem pós-graduação e, na Empresa 2, a maioria dos profissionais. 

Além disso, na Empresa 1, metade dos entrevistados trabalha diretamente com 

trabalhadores com deficiência e, na Empresa 2, todos os entrevistados relataram conviver 

diretamente com pelo menos um trabalhador com deficiência. 
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Já os trabalhadores com deficiência, tanto de uma empresa quanto da outra, são do 

sexo masculino. A deficiência que os trabalhadores da Empresa 1 possuem é a intelectual 

e, na Empresa 2, metade possui deficiência intelectual e a outra metade, deficiência 

física/motora. Na Empresa 1, as PcDs possuem baixa escolaridade e ocupam cargos 

operacionais; na Empresa 2, a escolaridade varia desde o Ensino Fundamental incompleto 

ao Ensino Superior incompleto, e elas ocupam cargos variados – auxiliar administrativo, 

operador e auxiliar contábil. 

Os dados encontrados, de forma geral, demonstram que as empresas possuem uma 

disposição positiva para trabalhar com PcDs. As dificuldades mencionadas para a inclusão 

efetiva – como as barreiras arquitetônicas – foram encontradas em pesquisas semelhantes, 

como mencionado no decorrer deste estudo. Sendo a inclusão da diversidade um tema 

ainda novo no campo do trabalho, pode-se dizer que as empresas pesquisadas têm utilizado 

as estratégias disponíveis para promover essa inclusão. 

Ao se analisarem as práticas de T&D utilizadas pelo RH, a avaliação de 

treinamento realizada baseada no MAIS demonstrou que na Empresa 1 os componentes 

mais trabalhados nos treinamentos com PcDs são disseminação, suporte, necessidades e 

resultados. É um resultado razoável, visto que metade dos componentes esperados são 

trabalhados. Na Empresa 2, com exceção do componente efeitos a longo prazo, os demais 

foram identificados como realizados frequentemente. O resultado na Empresa 2 é 

excelente, já que quase todos os componentes estão presentes. Como o componente efeitos 

a longo prazo não foi identificado em nenhuma das empresa, pode-se sugerir que, em 

função do tempo de empresa dos trabalhadores entrevistados, ou até mesmo dos 

trabalhadores com deficiência, os respondentes não tiveram condições de avaliar 

adequadamente esse componente, que demanda tempo de acompanhamento dos resultados 

após os treinamentos. Os componentes insumos, procedimentos e processos, que também 

não se apresentaram de forma efetiva na avaliação da Empresa 1, são importantes na 

complementação do planejamento das ações de treinamento. Mesmo assim, a Empresa 1, 

assim como a Empresa 2, têm utilizado grande parte do MAIS e, com isso, alcançado um 

resultado satisfatório na opinião dos trabalhadores com deficiência e profissionais 

entrevistados. 

Sobre o treinamento dos trabalhadores com deficiência, ambas relataram que eles 

foram submetidos ao treinamento de integração quando ingressaram na empresa. Na 

Empresa 1, eles não são submetidos a treinamentos de função. É realizado um 
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acompanhamento diário com orientação de tarefas, além de um acompanhamento mensal 

feito com a APAE do município. Na Empresa 2, os treinamentos são por setores e 

dependem da necessidade, avaliada por meio do Levantamento de Necessidades de 

Treinamento (LNT) e da gestão de performance. Assim como na Empresa 1, a APAE 

também faz um acompanhamento mensal com os trabalhadores que possuem deficiência 

intelectual. Embora a Empresa 2 possua uma proposta de treinamento mais sistematizado, 

as duas utilizam o treinamento on-the-job, ou seja, o aprendizado das funções é feito na 

rotina de trabalho com o acompanhamento e a ajuda de pessoas que trabalham junto. Além 

disso, a parceria com a APAE é um recurso que auxilia as empresas a lidarem com um tipo 

de trabalhador com que ainda não sabem como lidar. 

A melhora do desempenho das PcDs após submetidas aos treinamentos foi 

percebida pelos profissionais de RH da Empresa 1, que relacionaram as melhoras ao 

acompanhamento diário a que as PcDs são submetidas. Na Empresa 2, é percebida a 

melhora de desempenho apontada pelos entrevistados mediante novas conquistas feitas 

pelas PcDs no trabalho e pela motivação para desenvolver tarefas. 

Outro ponto avaliado foi a qualificação das PcDs. Na Empresa 1, houve opiniões 

divergentes: enquanto a maioria colocou a qualificação como algo importante para a PcD, 

um dos profissionais – que, inclusive, lida diretamente com as PcDs  – acha a qualificação 

desnecessária para o trabalhador que vai ingressar na empresa, pois prefere desenvolvê-lo 

dentro da empresa. Na Empresa 2, as opiniões, também, divergiram: para alguns, a 

qualificação não tem papel fundamental, já que os CHAs necessários podem ser 

trabalhados via treinamento e capacitação; para outros, a exigência de qualificação vai 

depender do cargo; e para outros, ela é vista como facilitador da socialização entre as PcDs 

e os outros funcionários, e pode diminuir o tempo gasto em repasses de instruções dadas 

pelos superiores às PcDs. 

Abordando a questão de como as PcDs percebem o processo de T&D, na Empresa 

1, os trabalhadores relataram não ter participado de treinamentos específicos do seu cargo 

na empresa ou mesmo em outra instituição por indicação dela. Entre as PcDs da Empresa 

2, algumas participaram de cursos e de capacitações dentro e fora da empresa (financiados 

pela mesma); outras receberam a proposta, mas não se interessaram em fazer; e outras 

relataram nem sequer terem recebido esse tipo de proposta. 

Os trabalhadores com deficiência da Empresa 1 perceberam melhora em seus 

relacionamentos interpessoais dentro da organização, além de melhora na execução de seu 
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trabalho após se submeterem aos treinamentos (no caso deles, de acompanhamento diário). 

Na Empresa 2, os trabalhadores também perceberam melhora nos relacionamentos, sendo 

que a maioria relacionou melhora no trabalho após treinamentos, e alguns não. 

No que tange ao crescimento profissional, as PcDs da Empresa 1 percebem 

possibilidades de crescimento na empresa e gostariam de continuar trabalhando nela. Na 

Empresa 2, embora muitos percebam possibilidades de crescimento, as opiniões das PcDs 

foram diversas: o crescimento profissional vai depender do esforço e capacidades próprios; 

alguns não pecebem possibilidade de crescer na empresa, ou por estarem próximos à 

aposentadoria, ou por não conclusão dos estudos; e um dos trabalhadores considera a 

possibilidade de mudar de empresa caso consiga um emprego melhor dentro da sua área, 

enquanto os demais gostariam de ficar na empresa por estarem acostumados e se sentirem 

satisfeitos. 

Os trabalhadores com deficiência da Empresa 1 se sentem satisfeitos por trabalhar 

na empresa e, também, valorizados embora um deles não se sinta tão valorizado pelo fato 

de sempre chamarem a atenção dele na frente dos outros funcionários. Na Empresa 2, a 

grande maioria das PcDs se sente valorizada e gosta de trabalhar na empresa. Apenas um 

dos funcionários se apresentou como desmotivado, principalmente por perceber que a 

empresa não valoriza todo o seu potencial. Apesar de algumas falas de insatisfação, de 

modo geral, os trabalhadores das duas empresas se encontram satisfeitos e realizados com 

o seu trabalho. Talvez, isso seja um reflexo da segregação sofrida por esse grupo durante 

muitos anos e que, diante da oportunidade de se mostrar produtivo no ambiente de 

trabalho, essa oportunidade lhe proporcione o sentimento de autovalorização e autoestima. 

Assim, o treinamento utilizado pelas empresas pesquisadas tem promovido o 

desenvolvimento dos trabalhadores com deficiência. Embora as estratégias de treinamento 

adotadas sejam comuns aos outros funcionários, sem a adoção de nenhum procedimento 

específico para as PcDs, elas têm refletido um bom resultado. Os profissionais de RH têm 

utilizado os recursos disponíveis (parceria com a APAE e treinamento on-the-job) para 

promover esta integração da PcD com a sua função. Apesar de a qualificação ser um ponto 

de dificuldade apontado por outras empresas pesquisadas (Suzano et al., 2009; Bahia & 

Santos, 2009; Rezende, 2013; Ribeiro & Carneiro, 2009; Delgado & Goulart, 2011), as 

empresas buscam contornar esse obstáculo e trabalhar a qualificação dentro da própria 

empresa, o que demonstra uma disposição em trabalhar com as PcDs. 
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A questão analisada em seguida foi a percepção de deficiência dos profissionais de 

RH e ST. As concepções de deficiência encontradas na Empresa 1 foram representadas 

pela matriz técnica, da normalidade como matriz de interpretação dominante e da 

deficiência como fenômeno espiritual. A matriz da inclusão apresentou baixo resultado, 

demonstrando, assim, que os profissionais da empresa ainda percebem a deficiência como 

um problema da pessoa, e não do ambiente que precisa se adaptar a ela. Na Empresa 2, as 

concepções baseadas na matriz técnica e na matriz da inclusão social foram as que se 

destacaram. Na matriz técnica, a diversidade é um recurso técnico que deve ser bem 

administrado dentro do contexto organizacional. Assim, possibilitará não apenas a inclusão 

real das PcDs no trabalho, como também trará uma boa imagem para a organização perante 

clientes, funcionários e a sociedade em geral, além de propiciar um clima organizacional 

favorável. A matriz da normalidade demonstra que as pessoas percebem as PcDs como 

“desviantes” de um padrão de normalidade, refletindo situações embaraçosas no trabalho, 

segregação de PcDs em setores específicos da organização e problemas de relacionamento. 

Na matriz espiritual, as PcDs são marcadas pela segregação, dependentes da compaixão e 

caridade de outros, sem status moral e negadas em seus direitos de cidadãs, o que pode 

dificultar as relações de trabalho devido às possíveis diferenciações entre os trabalhadores 

com e sem deficiência. Já a matriz da inclusão reflete uma concepção de deficiência que 

valoriza o trabalhador com deficiência e percebe suas necessidades de estar em um 

ambiente adaptado. 

Quanto às vantagens e desvantagens de contratação das PcDs, na Empresa 1 foram 

apontadas como vantagens: oportunidade para as PcDs mostrarem seu valor e crescimento 

interpessoal entre os funcionários que convivem com as diferenças; as desvantagens 

mencionadas foram: baixa produtividade e rendimento desses funcionários, e a exigênciade 

maior tolerância entre os colegas de trabalho das PcDs. Na Empresa 2, alguns profissionais 

disseram não haver nem vantagem e nem desvantagem, pois não percebem diferenciação 

entre trabalhadores com e sem deficiência. Outros entrevistados apontaram como 

vantagens a inserção social desse grupo e a presença de trabalhadores mais comprometidos 

e estusiasmados com o trabalho do que os sem deficiência, além de não notarem nenhuma 

desvantagem. As duas empresas ressaltaram a inclusão motivada por ações de 

responsabilidade social, e essa tem sido uma tendência percebida nas empresas brasileiras 

(Bahia & Santos, 2009). 
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Ao serem questionados sobre o desempenho das PcDs, os entrevistados da Empresa 

1 o perceberam como bom. A ideia de bom desempenho foi vinculada à superação de 

limites e à adaptação ao modo de trabalhar da empresa. Na Empresa 2, foram apresentadas 

diversas opiniões: é um desempenho bom, superando, muitas vezes, os dos funcionários 

sem deficiência; às vezes, em alguns casos, as PcDs têm comportamentos de estagnação e 

comodismo por terem sua vaga protegida pelo sistema de cotas; o desempenho não é 

melhor e nem pior do que o dos outros; e o desempenho está relacionado e vai depender 

das condições de trabalho. 

Entre as dificuldades apontadas para a contratação e manutenção das PcDs, a 

Empresa 1 citou: a convivência dos colegas de trabalho com as PcDs e suas limitações e a 

adaptação física do ambiente (acessibilidade arquitetônica). Na Empresa 2, foram listadas: 

a falta de qualificação (tanto para contratar como para manter), a falta de vagas, a disputa 

das empresas pelos bons trabalhadores com deficiência, a falta de acessibilidade, o receio 

da empresa de a PcD não dar certo na empresa, a dificuldade de evacuação numa situação 

de emergência e a dificuldade de lotá-los em áreas que não ofereçam riscos ou não exijam 

esforços (dependendo da deficiência). 

As empresas, de modo geral, caminham para um processo de inclusão efetivo. 

Embora as concepções de deficiência que prevalecem na Empresa 1 sejam pautadas em 

paradigmas que focam o problema da deficiência na própria pessoa e não no ambiente, os 

profissionais percebem a importância de se adaptar o ambiente e oferecer condições 

necessárias para um bom desenvolvimento do trabalho. A Empresa 2, comparada à 

Empresa 1, se mostra mais preparada a vivenciar a inclusão da diversidade de forma mais 

humana. 

O próximo tópico analisado foram as práticas de inclusão e adaptação das PcDs ao 

ambiente de trabalho. No IACPT, o fator sensibilização foi identificado pelos profissionais 

de RH e ST como o mais trabalhado na Empresa 1, significando que as informações 

recebidas pelos funcionários sobre saúde e segurança no trabalho são oferecidas de forma 

acessível, sem colocar em desvantagem as PcDs, e que, também, é realizada a 

sensibilização das chefias e grupos de trabalho com relação à inserção desse grupo. Já na 

Empresa 2, o fator percebido como mais trabalhado foi o de adequação das práticas de RH, 

de modo que os profissionais percebem que houve adequação das práticas de seleção, 

treinamento, promoção e transferência realizadas na organização com o intuito de inserir 

PcDs. 
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Sobre as adaptações realizadas na empresa para a inclusão das PcDs, as duas 

empresas relataram que nenhuma modificação estrutural foi feita, porém cada uma 

salientou pequenas intervenções e ajustes feitos. Na Empresa 1, as intervenções foram 

direcionadas a levar informações aos funcionários e chefes sobre as PcDs, as 

especificidades de cada deficiência e suas limitações. Na Empresa 2, foram realizadas 

pequenas adequações ergonômicas, como as feitas com os demais funcionários e a 

liberação de entrada dos trabalhadores com deficiência motora com seus automóveis nas 

dependências da empresa. 

Quanto à relação entre desempenho e condições de trabalho, todos os respondentes 

ressaltaram que as adequações das condições de trabalho influenciam no bom desempenho 

dos funcionários, sejam elas de ordem física ou atitudinal. Na Empresa 1, um dos 

profissionais ressaltou que mais importante que a adaptação do ambiente é a escolha da 

pessoa que trabalhará com a PcD na empresa, pois ela terá papel fundamental no 

desenvolvimento desta. 

No que diz respeito à participação dos profissionais de ST no processo de 

adaptação das PcDs, os profissionais das duas empresas não participaram de nenhuma 

adaptação. Eles relataram, porém, que, sempre que uma PcD está em processo de 

contratação, eles fazem um estudo das áreas possibilitadas de receber um trabalhador com 

deficiência, a fim de levantar os locais onde ela possa trabalhar. 

Ainda sobre as adaptações, para os trabalhadores com deficiência da Empresa 1 

nenhuma adaptação precisa ser implementada para uma melhor realização do seu trabalho. 

Para alguns trabalhadores com deficiência da Empresa 2, poderia ser realizada melhoria na 

acessibilidade (como a retirada de alguns degraus, que não impossibilitam, mas dificultam 

caminhar pela empresa) e, também, quanto ao modo de algumas pessoas (principalmente 

gestores) verem e tratarem a deficiência. 

O útimo ponto analisado foi o das tecnologias assitivas nas empresas. Para os  

trabalhadores com deficiência das duas empresas, não há nenhum recurso ou equipamento 

adaptado à sua deficiência que precisa ser implantado ou adquirido pela empresa.  

Os profissionais da Empresa 1 não sabiam o que é tecnologia assitiva e justificaram 

esse desconhecimento por não ser algo aplicável na realidade da empresa. Entre os 

respondentes da Empresa 2, apenas um tinha noção do que se tratava, mas, mesmo assim, 

todos se mostraram desinformados sobre a questão. Para o profissional de ST da Empresa 

1, a implantação desse tipo de recurso depende da empresa e é algo que deve ser bem 
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estudado antes de implantado, enquanto os profissionais de ST da Empresa 2 opinaram que 

a empresa deveria investir nesse tipo de recurso, independente do custo. Tal resultado 

demonstra a relevância de levar ao conhecimento das empresas o que são as tecnologias 

assitivas e sua importância para um melhor desenvolvimento do trabalho das PcDs. 

As empresas sabem do valor das adaptações para as PcDs, assim como da utilização 

de TAs, embora não recorram a elas para promover o desenvolvimento de seus 

trabalhadores com deficiência. Para o tipo de deficiência apresentada por seus 

trabalhadores, esse tipo de recurso não se mostrou fundamental, como a própria fala das 

PcDs entrevistadas ressaltou. Porém, o ponto negativo percebido neste estudo é que a não 

inclusão desses recursos e adaptações de maior porte no ambiente de trabalho tem 

restringido o acesso de trabalhadores com deficiências diversas às empresas. Com isso, por 

mais que as empresas entrevistadas tenham buscado formas de se adaptar à inclusão das 

PcDs, essa inclusão se mostra restrita e, portanto, ainda discriminante. 

De modo geral, pode-se dizer que, mesmo com a existência de leis que assegurem o 

acesso das PcDs ao mercado de trabalho, há muitos obstáculos a serem enfrentados por 

esse grupo, considerando, inclusive, o preparo social e profissional das PcDs e as 

condições estruturais e funcionais da empresa (Suzano et al., 2009).  

Pela pesquisa, percebe-se que algumas empresas já se encaminham para uma 

inclusão consciente e coerente com a realidade das PcDs; outras ainda precisam trabalhar 

seus conceitos e percepções sobre a deficiência. 

Torna-se fundamental o desenvolvimento de um trabalho com essas empresas, 

levando a elas conhecimento sobre a deficiência e as possibilidades de inclusão do 

trabalhador com limitações, incluindo a importância dos recursos de tecnologia assistiva. 

Embora a gestão da diversidade seja um desafio não só para as empresas 

pesquisadas, mas para as demais, é preciso investir, inovar e buscar ideias que 

proporcionem às PcDs verdadeiras oportunidades de inserção. Ribeiro e Ribeiro (2009) 

sugerem: 

 

[...] disponibilizar suportes materiais e pessoais como mudanças estruturais do 

ambiente, desenvolvimento de networks, trabalho de mentoring, programas de 

qualificação, treinamentos on-the-job, integração e estimulação de diálogo entre 

funcionários e monitoração de todas as ações, bem como modelos de papéis para 

evitar a segregação de grupos e pessoas diversas (p. 129). 

 

 De fato, nenhum trabalhador com deficiência deixará de alcançar as metas e 

objetivos desejados se tiver ao seu alcance os recursos necessários. 
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 Por fim, vale ressaltar que, por conta do tipo de deficiência dos trabalhadores da 

Empresa 1 – intelectual, com gravidade mediana –, a coleta de dados desses funcionários 

foi limitada e não conseguiu atender plenamente à proposta da pesquisa. 

Sugere-se que a pesquisa possa ser reaplicada em outros contextos, com uma amostra 

maior, ou até mesmo um número maior de empresas, para que se possa generalizar os 

dados. Da mesma forma, seria interessante validar o questionário ATDTD construído para 

esta pesquisa. 
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8 ANEXOS  

Anexo 1 – Parecer da Comissão Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos  
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Anexo 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado a participar do estudo “O TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO 

DE TRABALHADORES COM DEFICIÊNCIA EM EMPRESAS DO INTERIOR DE MINAS 

GERAIS”. 
 

Os avanços nesta área ocorrem através de estudos como este, por isso a sua participação é 

importante. O objetivo deste estudo é investigar como é realizado o treinamento e desenvolvimento 

das pessoas com deficiência dentro das organizações. 

 

Caso você participe, será necessário responder a um questionário e a uma entrevista. 

 

 Não há riscos ou desconfortos no estudo.  

Você poderá ter todas as informações que quiser e poderá não participar da pesquisa ou retirar seu 

consentimento a qualquer momento, sem prejuízo no seu atendimento. Pela sua participação no 

estudo, você não receberá qualquer valor em dinheiro, mas terá a garantia de que todas as despesas 

necessárias para a realização da pesquisa não serão de sua responsabilidade. Seu nome não 
aparecerá em qualquer momento do estudo, pois você será identificado com um número.  

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

Eu, ____________________________________________________________, li e/ou ouvi o 
esclarecimento acima e compreendi para que serve o estudo e qual procedimento a que serei 

submetido. A explicação que recebi esclarece os riscos e benefícios do estudo. Eu entendi que sou 

livre para interromper minha participação a qualquer momento, sem justificar minha decisão e que 

isso não afetará meu tratamento. Sei que meu nome não será divulgado, que não terei despesas e 
não receberei dinheiro por participar do estudo. Eu concordo em participar do estudo.  

 

São João del-Rei............./ ................../................ 

 

 _______________________________________                        _____________________ 

Assinatura do voluntário ou seu responsável legal                        Documento de identidade 

 
 

 

________________________________               ________________________________ 
     Andréia Maria de Carvalho Maia                          Maria Nivalda de Carvalho-Freitas 

     Mestranda em Psicologia – UFSJ                                           Orientadora 

  

 

Em caso de dúvida em relação a este documento, você pode entrar em contato com a Comissão de 

Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de São João del-Rei – 
cepes@ufsj.edu.br / (32) 3379-2413. 

mailto:cepes@ufsj.edu.br
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Anexo 3 – Questionário sociodemográfico das pessoas com deficiência 

 

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 
- Trabalhadores com Deficiência - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Sexo: 

(   ) Masculino     (   ) Feminino 

 

2 – Idade _________ 

 

3 – Estado civil: 

(   ) Solteiro(a) 

(   ) Casado(a) 

(   ) Separado(a), Divorciado(a) ou Desquitado(a) 

(   ) Viúvo(a) 

(   ) Vive junto sem laços matrimoniais 

(   ) Outro __________________ 

 

4 – Indique o seu grau de escolaridade mais elevado: 

(   ) Ensino Fundamental incompleto 

(   ) Ensino Fundamental completo 

(   ) Ensino Médio incompleto 

(   ) Ensino Médio completo 

(   ) Curso Técnico 

(   ) Superior incompleto 

(   ) Superior completo 

(   ) Especialização 

(   ) Mestrado 

(   ) Doutorado 

(   ) Pós-doutorado 

 

5 - Indique seu nível salarial total: 

(   ) Até 2 salários mínimos    

(   ) De 3 a 5 salários mínimos 

(   ) De 6 a 8 salários mínimos  

(   ) De 9 a 12 salários mínimos  

(   ) De 13 a 16 salários mínimos  

(   ) De 17 a 20 salários mínimos 

(   ) Mais de 20 salários mínimos 

Prezado participante,  

 

esta parte do questionário busca informações sobre você. Leia 

atentamente a cada pergunta e responda marcando com um X na opção 

mais adequada ou preenchendo os espaços apropriados. 
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6 – Há quanto tempo você trabalha nesta empresa? 

(    ) Menos de 6 meses    

(    ) De 6 meses a 1 ano 

(    ) De 1 ano a 2 anos 

(    ) De 2 a 5 anos  

(    ) Mais de 5 anos 

 

7 – Já trabalhou em outra empresa antes de trabalhar aqui? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

8 – Já fez algum curso (inglês, informática ou outro do tipo)? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

9 – Qual o tipo de deficiência que você possui? 

(   ) Reabilitado de acidente de trabalho 

(   ) Deficiência visual 

(   ) Deficiência auditiva 

(   ) Deficiência física 

(   ) Mais de uma deficiência. Quais? ___________________________________ 

 

 

 

Obrigada por sua contribuição! 
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Anexo 4 – Questionário sociodemográfico dos profissionais de RH e de ST 

 

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 
- Profissionais de RH e de Segurança do Trabalho - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Sexo: 

(   ) Masculino     (   ) Feminino 

 

2 – Idade _________ 

 

3- Qual o seu cargo na empresa? __________________________ 

 

4- Você é responsável por: 

Recrutamento e Seleção               (   ) SIM   (   ) NÃO 

Treinamento e Desenvolvimento (   ) SIM   (   ) NÃO 

Saúde e Segurança no Trabalho   (   ) SIM   (   ) NÃO 

Outro: _________________________________________________________ 

 

4 – Estado civil: 

(   ) Solteiro(a) 

(   ) Casado(a) 

(   ) Separado(a), Divorciado(a) ou Desquitado(a) 

(   ) Viúvo(a) 

(   ) Vive junto sem laços matrimoniais 

(   ) Outro __________________ 

 

5 – Indique o seu grau de escolaridade mais elevado: 

(   ) Ensino Fundamental incompleto 

(   ) Ensino Fundamental completo 

(   ) Ensino Médio incompleto 

(   ) Ensino Médio completo 

(   ) Curso Técnico 

(   ) Superior incompleto 

(   ) Superior completo 

(   ) Especialização 

(   ) Mestrado 

(   ) Doutorado 

(   ) Pós-doutorado 

 

Prezado participante,  

 

esta parte do questionário busca informações sobre você. Leia 

atentamente a cada pergunta e responda marcando com um X na opção 

mais adequada ou preenchendo os espaços apropriados. 
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6 – Qual a sua formação (profissão)? _________________________ 

 

7 - Indique seu nível salarial total: 

(   ) Até 2 salários mínimos    

(   ) De 3 a 5 salários mínimos 

(   ) De 6 a 8 salários mínimos  

(   ) De 9 a 12 salários mínimos  

(   ) De 13 a 16 salários mínimos  

(   ) De 17 a 20 salários mínimos 

(   ) Mais de 20 salários mínimos 

 

6 – Há quanto tempo você trabalha nesta empresa? 

(    ) Menos de 6 meses    

(    ) De 6 meses a 1 ano 

(    ) De 1 ano a 2 anos 

(    ) De 2 a 5 anos  

(    ) De 5 a 10 anos 

(    ) Mais de 10 anos 

 

7. Nas suas atividades você atua diretamente com pessoas com deficiência?  

(   ) Sim   (   ) Não 

Explique: ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Obrigada por sua contribuição! 
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Anexo 5 – Questionário de caracterização da empresa pesquisada 

 

1. Ramo de atividade principal: ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Fale sobre a postura estratégica da empresa (missão, negócio, visão, filosofias): 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Como a empresa trabalha com a questão de “responsabilidade social”? Há algum 

programa voltado para essa área? ________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

4. Quantos funcionários a empresa possui? __________________________________ 

 

5. Quantos funcionários com deficiência a empresa possui? _____________________ 

 

6. Há quanto tempo a empresa atua no mercado? _____________________________ 

 

7. Como é a política da empresa sobre a inclusão de PcDs? _____________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Anexo 6 – Roteiro de entrevista semiestruturada com as pessoas com deficiência 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

- TRABALHADORES COM DEFICIÊNCIA – 

 

1. Qual é o cargo que você exerce nesta empresa? 

2. Desde a sua entrada na empresa, você já passou por algum tipo de treinamento ou 

capacitação? 

3. Como foram realizados os treinamentos dos quais você participou? 

4. Você percebeu alguma melhoria na execução do seu trabalho após os 

treinamentos/capacitações realizados na empresa? 

5. Você percebeu alguma melhoria no seu relacionamento com seus colegas ou com o 

seu chefe após os treinamentos/capacitações realizados na empresa? 

6. Após sua entrada na empresa, houve alguma mudança do ambiente (adaptações na 

acessibilidade ou nos instrumentos de trabalho)? 

7. A empresa já financiou algum curso ou capacitação para você em alguma outra 

instituição? 

8. Você percebe que tem possibilidades de crescimento na empresa? 

9. Você gosta do trabalho que desenvolve? 

10. Você tem dificuldade de realizar o seu trabalho por falta de algum equipamento 

adaptado à sua deficiência? 

11. Você sente que o seu trabalho é valorizado dentro da empresa? Por quê? 

12. Na sua opinião, o que precisa ser melhorado ou implantado em seu ambiente de 

trabalho para facilitar a execução de suas atividades? 

13. Você gostaria de continuar trabalhando aqui ou gostaria de, futuramente, trocar de 

emprego? Por quê? 



133 

 

Anexo 7 – Roteiro de entrevista semiestruturada com os profissionais de RH  

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

- PROFISSIONAIS DO SETOR DE RH – 

 

1. Como é feita a contratação de PcDs? 

2. Há vantagens ou desvantagens na contratação dessas pessoas? Explique. 

3. Você acredita que, para que essas pessoas tenham um bom resultado dentro da 

empresa, é necessário adequar as condições de trabalho para as mesmas? 

4. O que motivou a contratação de PcDs na empresa? 

5. Você sabe o que é tecnologia assistiva? 

6. Foi preciso fazer alguma modificação na empresa para receber os trabalhadores 

com deficiência? 

7. Como é feito o T&D dos trabalhadores com deficiência desta empresa? Recebem 

algum acompanhamento especial? 

8. Você percebeu alguma melhoria no desempenho dos funcionários com deficiência 

após serem submetidos ao treinamento/capacitação? 

9. Para você, como é o desempenho das PcDs da empresa em que você trabalha? 

10. Na sua opinião, há vantagens em contratar uma PcD mais qualificada ou não? 

11. Qual a maior dificuldade hoje em se contratarem e manterem PcDs em seu quadro 

de funcionários? 
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Anexo 8 – Roteiro de entrevista semiestruturada com os profissionais de ST 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

- PROFISSIONAIS DO SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO - 

 

1. Você sabe como é feita a contratação de PcDs aqui na empresa? 

2. Para você, há vantagens ou desvantagens na contratação dessas pessoas? Explique. 

3. Você acredita que, para que essas pessoas tenham um bom resultado dentro da 

empresa, é necessário adequar as condições de trabalho para as mesmas? 

4. Foi preciso fazer alguma modificação na empresa para receber os trabalhadores 

com deficiência? 

5. Você sabe o que é tecnologia assistiva? Essa empresa utiliza alguma? Se não, você 

acha que a empresa deveria investir nesse tipo de recurso? 

6. Você participa do processo de adaptação dos trabalhadores com deficiência nesta 

empresa? Se sim, de que forma? 

7. Para você, como é o desempenho das PcDs da empresa em que você trabalha? 

8. Qual a maior dificuldade hoje em se terem PcDs no quadro de funcionários de sua 

empresa? 
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Anexo 9 – Questionário de Avaliação de Treinamento e Desenvolvimento de 

Trabalhadores com Deficiência 

 

R
ar

am
en

te

À
s 

v
ez

es

F
re

q
u

en
te

m
en

te

S
em

p
re

1
Os dados sociodemográficos do público alvo (nível socioeconômico, sexo, idade, 

escolaridade dos participantes).

2 O tempo transcorrido desde o último treinamento.

3 Cargo, carga horária de trabalho e hábitos de estudo.

4 Motivação dos participantes.

5 Habilidade para utilizar determinado recurso que será usado durante o 

treinamento.
6 O tipo de deficiência do trabalhador.

7
Análises organizacionais, de tarefas e individuais para levantamento de 

necessidades de treinamento.

8 O rendimento dos participantes nos exercícios.

9 Participação/frequência nos cursos/treinamentos, assim como atrasos e ausências.

10 Motivação desenvolvida durante o evento.

11 Compartilhamento de experiências dos participantes.

12 O grau de satisfação dos participantes com o treinamento.

13 O alcance dos objetivos instrucionais.

14

A capacidade dos participantes de transmitir os conhecimentos adquiridos a outras 

pessoas, de aplicar o aprendido em diferentes situações e trabalhar em conjunto 

com outros profissionais.

15
Há aumento da autonomia e do sentimento de autoeficácia do participante no 

trabalho.

16 O trabalhador utiliza os CHAs aprendidos em seu trabalho.

17
Há transmissão dos CHAs aprendidos para outros empregados não participantes do 

treinamento.

18 Percebe-se a saída da empresa de trabalhadores submetidos ao treinamento.

19 Há uma melhora na definição de papéis dentro de uma equipe.

20 Há uma melhora na comunicação interna.

21
A equipe que possui pessoas com deficiência submetidas a treinamento passa a 

desenvolver um trabalho melhor.

22 Há aumento na quantidade de produtos vendidos ou na satisfação da clientela.

23 É percebido aumento nos lucros ou redução dos custos da empresa.

As afirmações abaixo dizem respeito a ações relacionadas ao treinamento de 

trabalhadores com deficiência. Leia cada uma atenciosamente e marque um "X" no 

espaço relativo à frequência com que cada uma é executada.

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE 

TRABALHADORES COM DEFICIÊNCIA

Antes de uma 

ação ou evento 

de treinamento 

são considera- 

dos (as):

Durante uma 

ação ou evento 

de treinamento 

são avaliados/ 

observados:

Ao final do 

treinamento é 

avaliado:

Após as ações 

ou eventos de 

treinamen- tos 

(a médio e 

longo prazo):
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24
Imediatamente à chegada de uma pessoa com deficiência ao quadro de funcionários 

da empresa.

25
Quando é adquirido um novo equipamento de trabalho, software ou recurso de 

tecnologia assistiva.

26
São realizados pré-testes para levantar o nível de conhecimento sobre a área ou 

assunto a ser tratado na ação ou evento de treinamento.

27 Os objetivos do treinamento são apresentados claramente e previamente ao evento.

28
Os treinamentos realizados se preocupam com os objetivos de carreira do público-

alvo.

29
O conteúdo do treinamento é reorganizado e adaptado de acordo com o perfil do 

público-alvo.

30
Nos treinamentos busca-se utilizar materiais e recursos didáticos variados (slides, 

textos, vídeos, exercícios práticos, etc).

31
É feita avaliação ou observação do desempenho dos tutores/instrutores durante o 

treinamento.

32 Quando necessário, são realizados treinamentos individuais.

33
São utilizados recursos de tecnologia assistiva de acordo com as necessidades da 

pessoa com deficiência.

34
O local onde é realizado o treinamento é escolhido levando em consideração a 

adaptação do ambiente e a acessibilidade para os participantes com deficiência.

35 A organização apoia a aprendizagem contínua de seus trabalhadores com deficiência.

36
Há uma sensibilização dos instrutores para ministrar treinamento para pessoas com 

deficiência.

37 É oferecido às pessoas com deficiência um cargo desafiante e estimulador.

38 Há preocupação na gestão de desempenho das pessoas com deficiência.

39
Há apoio dos chefes, colegas e pares na transferência para o trabalho do conhecimento 

adquirido em treinamento.

40
Há adequação do posto de trabalho (acessibilidade) para o trabalhador com 

deficiência.

41 Os eventos e ações de treinamento para pessoas com deficiência são bem divulgados.

42
São utilizados diversos meios de comunicação (folders, cartazes, portal da empresa, e-

mail) para divulgação dos eventos de treinamento.

Ações e 

eventos de 

treinamento 

são realizados:
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Anexo 10 – Inventário de Concepções de Deficiência em Situação de Trabalho  

INVENTÁRIO DE CONCEPÇÕES DE DEFICIÊNCIA (ICD-ST) 

Instruções 

Neste questionário, estão listados alguns itens relacionados às diversas formas de ver a  deficiência. 

Por favor, leia cada um dos itens abaixo e utilize a escala de 1 a 6 para avaliá-los. 

A escala avalia o quanto você se identifica com cada item. 

POR FAVOR, NÃO DEIXE QUALQUER ITEM SEM RESPOSTA! 

1 2 3 4 5 6 

Discordo Totalmente Discordo Muito Discordo Pouco Concordo Pouco Concordo Muito  Concordo Totalmente 

AFIRMATIVAS 
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1. Contratar pessoas com deficiência melhora a imagem da organização 

junto aos clientes.  
1 2 3 4 5 6 

2. Contratar pessoas com deficiência melhora a imagem da organização 

junto aos funcionários. 
1 2 3 4 5 6 

3. As pessoas com deficiência são mais comprometidas que as demais. 
1 2 3 4 5 6 

4. Somente alguns setores são adequados para o trabalho de pessoas com 

deficiência. 
1 2 3 4 5 6 

5. As pessoas com deficiência podem assumir atitudes inadequadas na 

organização provocando situações embaraçosas. 
1 2 3 4 5 6 

6. As pessoas com deficiência são mais propensas a se acidentar que as 

demais pessoas. 
1 2 3 4 5 6 

7. As instituições especializadas são mais aptas a trabalhar com pessoas 

com deficiência que as organizações de trabalho. 
1 2 3 4 5 6 

8. As pessoas com deficiência costumam ter problemas no relacionamento 

com as pessoas que não possuem deficiência. 
1 2 3 4 5 6 

9. As pessoas com deficiência podem desempenhar adequadamente 

qualquer tipo de trabalho desde que modificadas as condições de trabalho. 
1 2 3 4 5 6 

10. As pessoas com deficiência podem desempenhar adequadamente 

qualquer tipo de trabalho desde que realizadas as adequações necessárias 

nos instrumentos de trabalho. 

1 2 3 4 5 6 

11. A qualidade do trabalho de uma pessoa com deficiência é inferior ao 

das pessoas que não possuem deficiência. 
1 2 3 4 5 6 

12. As pessoas com deficiência desempenham o trabalho com baixa 

produtividade. 
1 2 3 4 5 6 

13. As pessoas com deficiência têm pior desempenho no trabalho. 
1 2 3 4 5 6 

14. As organizações com grande número de pessoas com deficiência são 

menos competitivas que as demais. 
1 2 3 4 5 6 
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15. A convivência com pessoas com deficiência melhora o clima da 

organização. 
1 2 3 4 5 6 

16. A deficiência é uma manifestação de um poder divino que define as 

características que o ser humano deverá possuir em sua vida terrena. 
1 2 3 4 5 6 

17. A deficiência é uma marca que indica uma preferência divina.  
1 2 3 4 5 6 

18. As pessoas com deficiência têm uma missão especial em suas vidas.  
1 2 3 4 5 6 

19. As pessoas com deficiência são mais estáveis no emprego que as 

demais. 
1 2 3 4 5 6 
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Anexo 11 – Inventário de Ações de Adequação das Condições e Práticas de Trabalho 

 

INVENTÁRIO DE AÇÕES DE ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES E PRÁTICAS DE 

TRABALHO (IACPT) 

Desejamos saber sua opinião sobre as afirmativas que se seguem. Use a escala abaixo, marcando 

em cada questão o número que mais se aproxima de sua percepção sobre as ações de 

adequação das condições de trabalho realizadas na organização em que você trabalha. 

1 2 3 4 5 6 

Discordo 

Totalmente 

Discordo 

muito 

Discordo 

pouco 

Concordo  

Pouco 

Concordo 

Muito  

Concordo 

Totalmente 

POR FAVOR, NÃO DEIXE QUALQUER ITEM SEM RESPOSTA! 

AFIRMATIVAS 
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1. São fornecidas informações sobre segurança e saúde no 

trabalho de forma acessível a todas as pessoas portadoras de 

deficiência contratadas. 

1 2 3 4 5 6 

2. São promovidas atividades de formação, instrução e 

informação das pessoas portadoras de deficiência que não as 
coloquem em desvantagem em relação às demais pessoas no 

que se refere às informações de segurança e saúde no trabalho. 

1 2 3 4 5 6 

3. É realizada a sensibilização das chefias em relação à inserção 

de pessoas portadoras de deficiência. 

1 2 3 4 5 6 

4. É feita a sensibilização dos grupos de trabalho para a inserção 

de pessoas portadoras de deficiência. 

1 2 3 4 5 6 

5. Foram realizadas adaptações de instalações de trabalho visando à 

inserção de pessoas portadoras de deficiência (por exemplo, 

rampas, elevadores, degraus sinalizados com cores vivas e 

adaptação de banheiros e de bebedouros). 

1 2 3 4 5 6 

6. É feita a lotação de pessoas portadoras de deficiência em áreas de 

fácil acesso. 

1 2 3 4 5 6 

7. Foram feitas aquisições ou modificações de equipamentos de 

trabalho conforme as necessidades das pessoas com deficiência 
contratadas. 

1 2 3 4 5 6 

8. Existe sinalização dos locais de trabalho, facilitando a 

locomoção e o acesso das pessoas com deficiência. 

1 2 3 4 5 6 

9. Ocorre a redistribuição de tarefas conforme as necessidades das 

pessoas com deficiência. 

1 2 3 4 5 6 

10. É realizado treinamento aos membros das Brigadas de Incêndio 

para a evacuação de pessoas portadoras de deficiência. 

1 2 3 4 5 6 

11. Os procedimentos de promoção e transferência das pessoas com 

deficiência são sistematizados tendo por critério sua capacidade 

para o trabalho. 

1 2 3 4 5 6 

12. Os procedimentos de promoção e transferência das pessoas 

portadoras de deficiência são sistematizados tendo por critério sua 

experiência de trabalho. 

1 2 3 4 5 6 

13. Os procedimentos de seleção foram modificados, assegurando a 
possibilidade de realização pelas pessoas com deficiência. 

1 2 3 4 5 6 

 


