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RESUMO 

 

O objetivo geral deste estudo foi verificar, do ponto de vista das pessoas com 

deficiência (PCDs) inseridas no mercado de trabalho, se havia relação entre a percepção 

que elas tinham dos valores organizacionais e as formas como elas viam a deficiência em 

situações de trabalho. Para concretizar este objetivo, definiu-se como estratégia 

metodológica realizá-lo em uma empresa que fosse referência na inclusão de PCDs, pois 

tal atitude auxiliaria na identificação de aspectos valorizados por elas. Estes, por sua vez, 

facilitariam a inserção das mesmas, contribuindo para a construção de referências de 

ações bem sucedidas para as inúmeras empresas do mercado de trabalho que estão 

inserindo PCDs em função da Lei de Cotas. A empresa escolhida foi a Serasa Experian, 

em São Paulo, devido ao seu destaque como empresa cidadã com o seu Programa de 

Empregabilidade de PCDs. Buscou-se relatar e refletir sobre os valores organizacionais 

que foram disseminados na organização e como estes valores poderiam se relacionar com 

as formas como as PCDs viam a deficiência em situações de trabalho. Utilizou-se o 

Inventário de Concepções de Deficiência em Situações de Trabalho [ICD-ST] (Carvalho-

Freitas, 2007a) e o Inventário de Valores Organizacionais [IVO] (Dias, 2005), 

respondidos por quinze PCDs que trabalham na organização. Foram também realizadas 

entrevistas semiestruturadas com PCDs, seus gestores e os coordenadores do Programa 

Serasa de Empregabilidade de PCDs, bem como um passeio acompanhado por uma PCD 

visual, no qual demonstrou as adaptações na empresa que auxiliam no cotidiano de 

trabalho. Neste estudo, foi possível identificar os principais valores da organização 

estudada e as principais concepções de deficiência das PCDs que responderam a esta 

pesquisa. Também se percebeu existir correlação entre construtos do ICD-ST e do IVO. 

Este estudo indicou ainda que uma organização com valores bem definidos e claros para 

todos os funcionários, pautados na ética e centrados na valorização do ser humano, 

favorece a inclusão efetiva de PCDs no mercado de trabalho. 

 

Palavras-chave: Valores organizacionais, Concepções de deficiência, Inclusão, Trabalho, 

Percepção de pessoas com deficiência. 



 

ABSTRACT 

 

The objective of this study was to verify the point of view of people with 

disabilities (PWD) entered the labor market, if there was any connection between the 

perception that they have of the organizational values and the ways they saw the 

disability in work situations. To realize this objective, it was defined as methodological 

strategy performs it in a company that would reference of the inclusion of PWD, because 

such attitude would help to identify the aspects appreciated by them. These in turn, 

facilitated the insertion of those, contributing to the construction of references of 

successful actions to the innumerable companies of the labor market that are inserting 

PWD in according to Law of quotas. The company selected was Serasa Experian, in Sao 

Paulo, because of their prominence as a citizen company with their Employability 

Program of PWD. It was sought to report and reflect about the organizational values that 

were disseminated in the organization and how these values might relate to the ways how 

the PWD saw disability in work situations. It was used the Inventory of Disability 

Conceptions in Work Situations [IDC-ST] (Carvalho-Freitas, 2007a) and the Inventory of 

Organizational Values [IOV] (Dias, 2005), answered by fifteen PWD which working in 

the organization. It also was conducted semi-structured interviews with PWD, their 

managers and the coordinators of the Serasa Employability Program of PWD, and a tour 

followed by a visual PWD, where were demonstrated the company adaptations that help 

in daily work. In the present study, it was possible to identify the main values of the 

investigated organization and the main conceptions of disability of the PWD who 

answered this research. It also was detected a correlation between the IDC-ST and IOV 

constructs. This study also indicated that an organization with clear and accurate values to 

all employees, guided by the ethical and focusing on the valuing the human being, 

promotes the effective inclusion of PWD in the labor market. 

 

Keywords: Organizational values, Conceptions of disability, Inclusion, Work, Perception 

of people with disabilities. 
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INTRODUÇÃO 

 

O objetivo geral deste estudo foi verificar, do ponto de vista das pessoas com 

deficiência inseridas no mercado de trabalho, se havia relação entre a percepção que elas 

tinham dos valores organizacionais e as formas como elas viam a deficiência em situações 

de trabalho. Para concretizar este objetivo, definiu-se como estratégia metodológica 

realizá-lo em uma empresa que fosse referência na inclusão de pessoas com deficiência, 

pois tal atitude auxiliaria na identificação de aspectos valorizados pelas pessoas com 

deficiência. Estes facilitariam a inserção dessas pessoas, contribuindo, assim, para se 

construir referências de ações bem sucedidas para as inúmeras empresas do mercado de 

trabalho que estão inserindo pessoas com deficiência em função da Lei de Cotas. 

A empresa escolhida foi a Serasa Experian, em São Paulo, devido ao seu destaque 

como empresa cidadã com o Programa de Empregabilidade de Pessoas com Deficiência. 

Buscou-se relatar e refletir sobre os valores organizacionais disseminados na organização, 

e como estes valores poderiam se relacionar com as formas como as pessoas com 

deficiência viam a deficiência em situações de trabalho. 

Muito se tem discutido sobre o trabalho que, sem dúvida, tem uma grande 

relevância na vida do ser humano e na sociedade. Ribeiro (2007) diz que o entendimento 

do que é o trabalho para o ser humano, no decorrer do tempo, foi se modificando conforme 

a cultura de cada sociedade e as relações entre os trabalhadores no processo de produção e 

distribuição dos produtos do trabalho. Também para Borges (1999), existem várias 

concepções sobre o que seria o trabalho. Estas concepções, segundo a autora, são 

definições amplamente compartilhadas e são componentes da cultura. 

A partir de uma revisão da literatura sobre diversas concepções sobre o trabalho, 

Ribeiro (2007) afirma que, na Grécia antiga, o trabalho era destinado às mulheres e aos 

escravos, sendo considerado como uma atividade inferior e humilhante. As atividades 

intelectuais, não consideradas como trabalho, eram destinadas aos homens livres, como 

filósofos e políticos que deveriam se dedicar ao ócio, maior valor nesta época. No império 

romano, a concepção sobre o trabalho era parecida com a da Grécia antiga, porém 

dedicavam-se a ele escravos e homens livres pobres. Os homens bons deveriam se ocupar 

da guerra e da política. Já na tradição judaica, o trabalho é visto como uma punição ao 

homem pelo seu pecado, que deve ganhar o pão com o suor do seu rosto. No cristianismo, 
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o trabalho passou a ser visto também como punição para o pecado e como modo de afastar 

os maus pensamentos, decorrentes da preguiça e do ócio, que servia também para 

aperfeiçoar o corpo e a alma e levava à prática da caridade. No catolicismo, o trabalho tem 

uma dignidade que é a de se prestar ao louvor ao Criador, porém é inferior à contemplação 

e à oração. No protestantismo, para Lutero, o trabalho constitui-se como um modo de 

servir a Deus. Para Calvino, o caminho para se ter êxito na vida é o trabalho, fruto da 

vontade de Deus. Max Weber, mais tarde, associa a Ética protestante ao espírito do 

capitalismo. O trabalho é visto como algo positivo também no Iluminismo, exceto em 

Rousseau que pensava que a transformação da natureza havia servido para transformar 

negativamente o homem. Para Adam Smith e David Ricardo, na Economia Clássica, o 

trabalho humano é a fonte de toda riqueza e de todo valor. Para Hegel, na filosofia idealista 

alemã, o trabalho é um processo de transformação, ou seja, é por meio do trabalho que o 

homem produz a si mesmo. Para Marx, é a partir do trabalho que se constitui a história dos 

homens, a essência do ser humano está no trabalho, e o trabalho é o mediador entre o ser 

humano e a natureza. Já no Capitalismo, o trabalho tem por função a expansão da riqueza e 

do lucro, assim, ele não mais é considerado em função das necessidades humanas, mas em 

função do capital.  

Atualmente, concepções sobre o trabalho também são construídas. Para Bauman 

(2001), por exemplo, através da força da sociedade de consumo, o trabalho passou a ter a 

única finalidade de atender aos anseios da sociedade consumista, deixou de lado o 

fundamento ético e passou a ter uma significação puramente estética. Porém, para Dejours 

(1999), o trabalho é uma forma de inserção social, podendo se constituir, paradoxalmente, 

tanto em fonte de sofrimento como em fonte de prazer para os trabalhadores. Clot (2006) 

afirma que o trabalho põe o sujeito à prova de suas obrigações práticas e vitais em relação 

aos outros e ao mundo, sendo assim, o trabalho possui uma função psicológica. Para 

Enriquez (1999), o trabalho é um dos elementos que constituem a identidade do ser 

humano e, para Liedke (1997), o trabalho tem um referencial importante no 

desenvolvimento ético, emocional e cognitivo do indivíduo ao longo de seu processo de 

socialização e é também um referencial importante no reconhecimento social do indivíduo, 

conferindo-lhe prestígio social dentro e fora de seu grupo. 

Sem dúvida, o trabalho assume um papel importante para o homem, pois, segundo 

Morin (2001), ele é intrinsecamente satisfatório, garante a segurança e a autonomia, 

organiza a vida diária, coloca as pessoas em contato umas com as outras, contribuindo 

assim para o desenvolvimento de suas identidades. Para Barbosa-Gomes (2009), o trabalho 
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constitui-se em objeto de estudo de diversas áreas do conhecimento e este fato pode estar 

associado à “relação do trabalho com a produção psicológica e material da vida humana, 

tanto individual como coletiva” (p.18). Segundo a autora, o trabalho ocupou um lugar 

importante na constituição da identidade dos indivíduos em todos os tempos, mas 

principalmente nesta sociedade capitalista, que define como sujeito aquele que produz. 

Para a autora, essa realidade é mais marcante e determinante para a pessoa com deficiência 

já que são menores as suas possibilidades de trabalho se comparadas às das pessoas sem 

deficiência. De acordo com Barbosa-Gomes (2009), as pessoas com deficiência travam 

uma antiga batalha pelo direito ao ingresso no mercado formal de trabalho e, para Batista 

(2004), o trabalho é um meio fundamental para alcançar a inclusão, pois faz com que a 

pessoa com deficiência se sinta capacitada e inserida numa rede que lhe possibilita criar 

um sentimento de pertença e identificação, reconhecer-se no produto que construiu e 

simbolizar o seu mundo. 

Segundo Aranha (2001), a ideia de inclusão tem o seu fundamento no princípio do 

reconhecimento da diversidade na vida em sociedade, o que garantiria o acesso de todos os 

indivíduos às oportunidades, independente de suas particularidades. Alguns autores se 

debruçaram sobre a questão do histórico de exclusão/inclusão pelo qual passaram as 

pessoas com deficiência ao longo dos anos. 

Sassaki (1999) abordou o tema em torno dos paradigmas exclusão, segregação, 

integração e inclusão, que se constituem em fases pelas quais passaram as pessoas com 

deficiência ao longo dos anos. Carvalho-Freitas (2007a) explorou o histórico de exclusão 

das pessoas com deficiência, buscando identificar os aspectos que se modificavam e os que 

permaneciam ao longo do tempo em relação às concepções (formas de ver) de deficiência 

e, assim, elaborou as matrizes interpretativas da deficiência. Pessoti (1984), em seu livro 

Deficiência Mental: da superstição à ciência, apresentou a evolução do conceito de 

deficiência mental desde a antiguidade até os dias atuais, o que, neste trabalho, 

complementará as informações relativas às matrizes de interpretação da deficiência 

elaboradas por Carvalho-Freitas (2007a). 

Os paradigmas elaborados por Sassaki (1999) podem ser observados também nas 

matrizes de interpretação da deficiência elaboradas por Carvalho-Freitas (2007a). Segundo 

Sassaki (1999), no paradigma da exclusão, a pessoa com deficiência não tinha acesso ao 

mercado de trabalho competitivo. Segundo o estudioso, era considerada uma crueldade a 

ideia de que pessoas com deficiência trabalhassem. Sassaki (1999) diz que atualmente as 

pessoas com deficiência são excluídas do mercado de trabalho pela falta de reabilitação 
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física e profissional, de escolaridade, de meios de transporte, de apoio das próprias famílias 

e de qualificação no trabalho. 

Na fase da segregação, Sassaki (1999) afirma que as empresas ofereceram 

trabalhos às pessoas com deficiência dentro de instituições filantrópicas, dentre elas as 

oficinas protegidas de trabalho e também no próprio domicílio. Isto permitia às empresas 

utilizar mão-de-obra barata e sem vínculos empregatícios, ou seja, a empresa não se 

implicava na inclusão dessas pessoas no trabalho. 

Na integração, o autor afirma que há três formas aplicadas em relação às pessoas 

com deficiência: na primeira, que é chamada de “trabalho plenamente integrado: nenhuma 

alteração no ambiente”, as pessoas com deficiência são admitidas e contratadas por órgãos 

públicos e empresas particulares, porém, devem apresentar qualificação profissional e se 

adequar à empresa, não necessitando, portanto, que a empresa modifique seu ambiente 

para recebê-las; na segunda, que tem o nome de “trabalho integrado: alguma alteração no 

ambiente”, as pessoas com deficiência são colocadas em empresas que concordam em 

fazer pequenas adaptações nos postos de trabalho; e, na terceira, que tem o nome de 

“trabalho semi-integrado: mesmo local mas em diferente força de trabalho – alteração 

significativa”, as pessoas com deficiência trabalham em setores exclusivos das empresas, 

de preferência que não tenham contato com o público, com ou sem modificações, que 

acabam por segregá-las. Segundo Sassaki (1999), em todas as formas de integração, seja 

por inacessibilidade ambiental ou por ignorância das organizações, pode acontecer de 

dificilmente as pessoas com deficiência serem promovidas ou envolvidas em programas de 

desenvolvimento de recursos humanos. 

A última fase proposta por Sassaki é a inclusão. Apesar de todas as dificuldades e 

barreiras que ainda persistem frente à inclusão de pessoas com deficiência, segundo 

Sassaki (1999), há empresas que contam com experiências positivas no que diz respeito à 

utilização da mão de obra de pessoas com deficiência. Estas empresas são chamadas 

inclusivas, que se tornaram assim através da iniciativa e do trabalho das pessoas com 

deficiência e também dos próprios empregadores, os quais, segundo o autor, “buscam 

informações pertinentes ao princípio da inclusão, e/ou com a assessoria de profissionais 

inclusivistas que atuam em entidades sociais” (p. 65). Sendo assim, a metáfora do campo 

de batalha, exposta anteriormente, perde o sentido para estas empresas, pois os protagonistas 

querem enfrentar, juntos, o desafio da produtividade e da competitividade. Nessas empresas, 

segundo o autor, não há mais batalhas e muito menos vencedores e vencidos. 
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A integração e a inclusão, segundo Mantoan (1993), apesar de terem significados 

semelhantes, expressam situações de inserção diferentes. Mantoan diz do significado 

dessas duas faces da inserção tendo como ponto de partida a inserção escolar. Segundo a 

autora, a integração escolar é uma forma condicional de inserção do aluno que depende 

dele mesmo e não do esquema da escola em vigor. A inclusão é uma forma incondicional 

de inserção, ou seja, tem como meta não deixar ninguém de fora do sistema escolar, que 

terá que se modificar e se adaptar às particularidades da diversidade de todos os alunos. 

Pesquisas e estudos com relação à inserção e gestão do trabalho de pessoas com 

deficiência inserem-se no campo de investigações sobre a diversidade. A partir da década 

de 1980, começou-se o movimento pela valorização da diversidade nas empresas através 

de ações que buscavam inserir minorias nas organizações. Segundo Heinski (2004), a 

diversidade é um tema que está cada vez mais presente nas empresas, já que aquelas que 

adotam práticas inclusivas possuem imagem positiva junto ao consumidor e para o 

Instituto Ethos (2000), as empresas que praticam políticas de diversidade incrementam a 

competitividade, pois têm possibilidades de usufruírem de todo potencial que resulta das 

diferenças positivas entre seus empregados. 

Para Nkomo e Cox Jr. (1999), a diversidade é um conceito que ainda carece de 

consenso entre os pesquisadores. Suas definições variam, de acordo com Carvalho-Freitas 

e Marques (2007a), de uma perspectiva restrita, com ênfase na discriminação devido à 

raça, etnia, gênero e outros (Cross, Katz, Miller & Seashore, 1994) até uma definição 

ampliada, que inclui todos, tendo por critério aspectos que diferenciam indivíduos e grupos 

(Jamieson & O’mara, 1991). Neste trabalho, temos como foco o grupo de pessoas com 

deficiência, sendo assim, a diversidade será considerada em uma perspectiva restrita. 

Para Sassaki (2003), na linguagem se expressa o respeito ou a discriminação em 

relação às pessoas com deficiência. Torna-se então, importante, já no princípio deste 

trabalho, delimitar o que será chamado de deficiência e o porquê de optar-se pelo uso do 

termo pessoa com deficiência e não outros que são atribuídos a elas. De acordo com 

Carvalho-Freitas (2007a), existe uma ausência de consenso sobre a definição de 

deficiência. Para Ribas (2007), definir a deficiência é uma atividade quase impossível. A 

definição a ser utilizada neste trabalho será a da deficiência como “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” (Carvalho-Freitas, 2007a, pp. 23-24). 
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Segundo o Parecer nº 193 do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora 

de Deficiência [CONADE] (2009), que trata da terminologia adequada para designar 

pessoas com deficiência, durante os períodos históricos e acompanhando as transformações 

a partir de paradigmas sociais vigentes, foram sendo modificadas e elaboradas diferentes 

terminologias para designar pessoas com deficiência. Até 1980, era comum a utilização de 

termos como aleijado, defeituoso, inválido, incapacitado, que se referiam à pessoa com 

deficiência. Sassaki (2003) diz que por influência do Ano Internacional das Pessoas 

Deficientes, promulgado pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 1981, iniciou-se 

a utilização da expressão pessoa deficiente. Para o autor, o acréscimo da palavra “pessoa” 

já foi uma grande novidade na época. Depois, a expressão pessoa portadora de deficiência 

entrou em uso, sendo reduzida posteriormente a portadores de deficiência. Neste trabalho 

não será utilizado o termo “pessoa portadora de deficiência”, uma vez que é possível se 

desvencilhar de algo que se “porta” a qualquer momento que se desejar. A deficiência, 

muitas vezes, não é algo do qual a pessoa pode se desvencilhar, ficando inadequado o uso 

do termo “portador de deficiência”. Segundo o CONADE (2009), a expressão “pessoa 

portadora de deficiência” não é uma boa expressão porque não se porta uma deficiência 

como se fosse uma bolsa que se retira e se coloca como bem desejar. E ainda conforme o 

CONADE (2009), todos temos alguma necessidade especial, portanto, o termo “pessoas 

com necessidades especiais” não identifica as pessoas com deficiência. Em meados dos 

anos 90, a expressão pessoas com deficiência entra em uso. Esta expressão é a que será 

utilizada neste trabalho. Na legislação brasileira, somente em 03 de Novembro de 2010 é 

que o ministro Paulo de Tarso Vannucchi assinou a portaria nº 2.344, que define e adota o 

uso da terminologia “pessoas com deficiência” para designar este segmento da população. 

Até então, a legislação brasileira utilizava as seguintes nomenclaturas: pessoas 

excepcionais, especiais ou portadores de deficiência. 

Segundo Ribas (2007), não se sabe ao certo quando que paraplégicos, surdos, cegos 

e pessoas com deficiência mental foram classificados na mesma categoria, passando a 

constituírem um grupo. Segundo o autor, possivelmente isto tenha acontecido no final do 

século XIX e início do século XX, quando surgiram as instituições totais que confirmavam 

e isolavam todos os que tinham sequelas físicas ou mentais em um mesmo espaço. Porém, 

mesmo com o processo de desinstitucionalização, após os anos 50, as pessoas com 

deficiência ainda continuaram sendo vistas como um conjunto.  Conforme observa Ribas, 

há perdas e ganhos com este tipo de visão. Um exemplo de perda é que se tornou mais 

difícil revelar as individualidades de cada grupo, o que contribuiu para que tivessem mais 
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dificuldades em alcançar posições sociais relevantes. Porém, Ribas (2007) também diz que 

não se deve responsabilizar somente as instituições e profissionais que atuaram sobre as 

pessoas com deficiência por elas fazerem parte de um mesmo conjunto. Segundo o autor, 

usuários de cadeiras de rodas, cegos e surdos acreditavam que essa rubrica poderia, de 

forma ambígua, também ajudá-los a alcançar posições sociais antes não alcançadas, pois, 

isoladamente, não teriam condições e força suficientes para alcançá-las. Este seria o ganho 

de se considerar todos que tinham sequelas físicas ou mentais em um mesmo conjunto. O 

autor diz ainda que não há como diminuir o estigma da palavra deficiência na língua 

portuguesa. Possivelmente o termo “pessoas com deficiência” ainda passará por 

modificações, talvez por sub-divisões e especificações, porém, neste trabalho, esta será a 

expressão utilizada para designar o conjunto de pessoas com deficiência física, sensorial e 

intelectual, até que surja uma terminologia mais adequada. 

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego [MTE] (2007a), somente após 

a Segunda Guerra Mundial é que se verificou claramente a necessidade de salvaguardar as 

minorias, através de políticas em favor delas, a fim de que formas de exclusão e massacre 

contra as pessoas com deficiência como aconteceram, por exemplo, no Nazismo ou no 

Fascismo não se repetisse na História. De acordo com o MTE, quanto às pessoas com 

deficiência, é necessário superar o viés assistencialista para possibilitar a essas pessoas a 

inclusão efetiva através do direito de ir e vir, de trabalhar e de estudar. É necessário 

também a implementação de políticas públicas compensatórias e eficazes que garantam 

uma sociedade livre, justa e solidária. 

De acordo com Carvalho (2008), quando se analisa retrospectivamente a questão da 

inclusão da pessoa com deficiência na sociedade, percebe-se que sua trajetória acompanha 

a história da conquista dos direitos humanos. Em 1948, a Organização das Nações Unidas 

(ONU) proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos que inclui o trabalho 

como direito inalienável do homem e, em 1975, após 27 anos da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, foi garantido pela Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes o 

direito de cada pessoa com deficiência de obter e manter um emprego. 

Os movimentos pela inclusão das pessoas com deficiência, segundo Carvalho-

Freitas (2007a), tiveram início em meados do século XX. Eles são muito jovens se 

comparados ao longo passado de exclusão, e o tempo que eles têm não foi ainda suficiente 

para apagar os séculos de exclusão que as pessoas com deficiência enfrentaram ao longo da 

história. Segundo Sawaia (1999, p. 9), “a exclusão é processo complexo e multifacetado, 

uma configuração de dimensões materiais, políticas, relacionais e subjetivas”. Para a 
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autora, existem processos de inclusão que camuflam a exclusão, pois, por trás de formas 

aparentes de inclusão, existem formas sutis de exclusão. A estes processos, a autora 

chamou de Inclusão Perversa. Existem empresas que contratam pessoas com deficiência, 

mas segregam-nas em determinados setores da organização (Carvalho-Freitas, 2007a), 

onde estão longe de ter contato e interação com outras pessoas, o que acaba contribuindo 

para a perpetuação da sua situação de exclusão. Esta seria uma forma de Inclusão Perversa 

(Sawaia, 1999), pois, por trás deste processo de inclusão das pessoas com deficiência no 

trabalho, na verdade, elas acabam sendo excluídas do contato com outras pessoas e da 

interação social que o trabalho proporciona. 

Alterar o processo de exclusão para inclusão requer, da sociedade, modificar suas 

formas de ver as pessoas com deficiência e requer também, segundo o Instituto Ethos 

(2002), modificações em aspectos sociais, ambientais, econômicos, culturais, políticos, 

éticos e morais. Passos foram e estão sendo dados em direção a estas mudanças, como, por 

exemplo, na Legislação. 

A Legislação sobre os direitos da pessoa com deficiência começou a expandir a partir 

da década de 1980, assegurando à esta direitos que até então não eram assegurados. Há que se 

reconhecer que atualmente, no Brasil, existe uma vasta legislação sobre os direitos da pessoa 

com deficiência. Nela está o Decreto 3.298 de 20 de Dezembro de 1999 que implementa a Lei 

7.853, que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, 

sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência 

(CORDE), no qual institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas 

pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes e executa outras 

providências. 

Para a inclusão de PCDs no mercado de trabalho, a Lei 8.213 assume um 

importante papel. Tal lei garante a adequação ambiental e a igualdade de oportunidades no 

acesso ao trabalho e o cumprimento de pisos percentuais diferenciados de contratação de 

PCDs, dependendo do tamanho da empresa. A partir desta implementação começou a haver 

uma oferta crescente de vagas para pessoas com deficiência nas empresas. Contudo, 

conforme Tanaka e Manzini (2005), apesar da lei ter impulsionado a abertura de vagas nas 

empresas, o número de PCDs presentes no mercado de trabalho e o cumprimento dos 

dispositivos legais ainda estão longe de alcançar aquilo que a Legislação prevê. 

No Brasil, em 2000, existiam 24,5 milhões de pessoas com algum tipo de 

deficiência, de acordo com o censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). Destes, nove milhões estavam em idade de trabalhar, porém, apenas um 
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milhão exercia alguma atividade remunerada e 200 mil possuíam registro em carteira de 

trabalho, ou seja, a grande maioria das pessoas com deficiência, nesta época, não fazia 

parte do universo produtivo. Segundo Barbosa-Gomes (2009), no mundo capitalista que 

vivemos, “o sujeito, para ser compreendido como parte integrante do seu universo, só o 

será na medida em que produzir” (p. 44) e, devido à divisão do trabalho, o sujeito pode não 

se reconhecer no objeto que ele mesmo produziu. Para a autora, este não reconhecimento 

se dá numa etapa anterior para a maioria das pessoas com deficiência devido à não 

inserção delas no mundo do trabalho, ou seja, à não pertença, etapa que ocorre fora do 

processo de divisão do trabalho. Barbosa-Gomes (2009) salienta que a pessoa com 

deficiência, quando formalmente empregada, tem a possibilidade de maior percepção do 

seu papel para o desenvolvimento da sociedade e de seu lugar como sujeito no núcleo 

familiar. Sendo assim, a pessoa percebe seus direitos e deveres, o que favorece a 

construção da identidade de grupo ou sua identidade social. 

No ano de 2007, os dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 

mostraram que houve um aumento no número de vínculos empregatícios formais de PCDs. 

Do total de 37,6 milhões de vínculos empregatícios formais, 348,8 mil foram ocupados por 

PCDs, porém este número representava menos de 1% dos vínculos, o que ainda não 

corresponde ao que a lei prevê. Contudo, em 2008 e 2009 houve uma diminuição da 

presença de pessoas com deficiência nas empresas brasileiras. No ano de 2008, o número 

de PCDs que estavam empregadas era de 323.210, ou seja, passou a representar 0,82% do 

total de vínculos empregatícios, que neste ano foi de 39.441.566. Em 2009, apesar do 

número de vínculos empregatícios ter aumentado para 41.207.546, o número de PCDs com 

deficiência diminuiu mais ainda, passando para 288.593 vínculos, ou seja, 0,70% do total. 

 

Tabela 1 – Número de vínculos empregatícios de pessoas com deficiência, por ano, de 

acordo com a RAIS  

Tabela RAIS 

Ano Trabalhadores formais Com deficiência 

2007 37.607.430 348.818 

2008 39.441.566 323.210 

2009 41.207.546 288.593 

Fonte: RAIS – Relatório Anual de Informações Sociais (2007b). 
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A Tabela 1 mostra o crescimento anual do total de trabalhadores formais, por outro 

lado, mostra também a queda no número de pessoas com deficiência trabalhando. O 

Ministério Público do Trabalho, ao divulgar tais dados, não disse as causas dessa 

diminuição de vínculos empregatícios de pessoas com deficiência. Porém, os estudos têm 

indicado que as pessoas com deficiência enfrentam muitas dificuldades para ingressarem e, 

principalmente, para se manterem e crescerem no mercado de trabalho (Lewis & Allee, 

1992). Há uma falta de preparo das organizações para receber pessoas com deficiência 

devido à necessidade de adaptações nos postos de trabalho (Silva, 1993). Além disso, o 

preconceito sobre a capacidade de contribuição da pessoa com deficiência no mercado de 

trabalho se constitui em alguns dos fatores que dificultam a inserção, a manutenção e o 

crescimento dessas pessoas no mercado formal de trabalho (Omote, 1987, Glat, 1995, 

Crochík, 1996, Marques, 2001, Popovich, Scherbaum, Scherbaum & Polinko, 2003, 

Quintão, 2005). 

As empresas que se colocam resistentes à inclusão de pessoas com deficiência são 

autuadas e levam multas que podem variar de R$ 1.101,75 a R$ 110.174,67, conforme o 

artigo 8º, Inciso V, da Portaria do Ministério da Previdência Social (MPS), nº 822, de 11 de 

maio de 2005. Segundo Ribas (2008), as empresas passaram a contratar pessoas com 

deficiência ao perceberem que a fiscalização do poder público não iria abrandar. Porém, 

certas empresas começaram a contratar pessoas com deficiência de maneira sem 

planejamento de inclusão através da cultura organizacional. Com isso, houve um aumento 

no número de contratações. Todavia, constatou-se rapidamente que muitas pessoas com 

deficiência que foram contratadas, não tinham o determinado perfil desejado. Por isso, 

muitas dessas pessoas foram demitidas ou alocadas em funções irrisórias. A respeito deste 

cenário, Sassaki compara a luta pela inclusão das pessoas com deficiência no trabalho a um 

campo de batalha: 

(...) de um lado, as pessoas com deficiência e seus aliados empenhando-se 

arduamente para conseguir alguns empregos; e de outro, os empregadores, 

praticamente despreparados e desinformados sobre a questão da deficiência, 

recebendo ataques furiosos por não preencherem as vagas com candidatos 

portadores de deficiência tão qualificados quanto os candidatos não-deficientes 

(Sassaki, 1999, p. 59). 

As leis são importantes na medida em que, a partir delas, as pessoas com 

deficiência estão tendo maior acesso ao mercado de trabalho. Entretanto, a inserção dessas 

pessoas nos locais de trabalho, feita somente para que se cumpra a exigência das cotas, se 

constitui um problema na medida em que os locais de trabalho são de difícil acesso 
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(Suzano, Nepomuceno, Ávila, Lara, & Carvalho-Freitas, 2008), existe um 

desconhecimento muito grande das possibilidades de trabalho das pessoas com deficiência 

por parte dos empregadores (Carvalho-Freitas & Marques, 2007b) e nota-se o 

desenvolvimento de práticas de gestão que acabam por segregar as pessoas com deficiência 

em setores específicos das empresas ou em funções menos valorizadas (Carvalho-Freitas & 

Marques, 2007b). Além de barreiras arquitetônicas, existem as barreiras atitudinais que se 

pautam na discriminação que as pessoas com deficiência têm para enfrentar (Batista, 

2004), algumas vezes sofrendo inclusive violência moral, constrangimentos e humilhações 

no ambiente de trabalho (Siqueira & Oliveira-Simões, 2008). 

Para Tanaka e Manzini (2005), apesar de a legislação ter dado passos no sentido da 

inclusão das pessoas com deficiência no trabalho, ela não resolverá, por si só, os problemas 

que estas têm enfrentado. Para os autores, há uma carência de ações e recursos que 

concretizem o que é preconizado na legislação. E é justamente aí que reside a dificuldade 

das pessoas com deficiência no tocante à sua inclusão no mundo do trabalho. Em muitos 

casos, as empresas contratam pessoas com deficiência pela imposição legal, mas, não se 

preocupam em eliminar as barreiras arquitetônicas e adequar as condições ambientais para 

serem acessíveis a todos (Suzano et al., 2008). De fato, acontece que as empresas têm se 

deparado com a questão da inserção dessas pessoas, muitas vezes, sem preparação para tal 

fato. Silva (1993) destaca que há uma falta de preparo do mundo industrial para absorver 

pessoas com deficiência devido à falta de adaptações nos postos de trabalho. Batista (2004) 

ressalta ainda que as empresas precisam se adequar às necessidades diferenciadas das 

pessoas. Conforme Araújo (2007), apesar do crescente número de empresas que contratam 

pessoas com deficiência e dos esforços do poder público e da sociedade civil, a inclusão 

dessas pessoas no trabalho ainda é incipiente. Existem muitas barreiras que ainda devem 

ser transpostas para que a inclusão das pessoas com deficiência se dê de maneira eficaz no 

mundo do trabalho. 

De acordo com Ribas (2008), coordenador do Programa Serasa de Empregabilidade 

de Pessoas com Deficiência, as empresas não são organizações filantrópicas. Elas visam a 

produção e a comercialização de bens ou serviços, geram empregos e buscam “impulsionar 

o mercado e provocar a circulação e o consumo de riquezas” (p. 212). Para Ribas, somente 

quando se acredita que as pessoas com deficiência geram riquezas através de seu trabalho é 

que faz sentido tê-las nas empresas. Existem algumas empresas que acreditam no potencial 

das pessoas com deficiência e estas são chamadas de empresas inclusivas. 
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As empresas inclusivas, de acordo com Sassaki (1999), buscam: adaptar seus locais 

de trabalho quanto ao acesso físico, seus aparelhos, máquinas, ferramentas e equipamentos; 

adaptar seus procedimentos de trabalho; adotar esquemas flexíveis de horário; programas 

de emprego apoiado; revisar suas políticas de contratação de pessoal, suas descrições de 

cargos, suas análises ocupacionais, seus programas de treinamento e desenvolvimento de 

recursos humanos e sua filosofia. Buscam também capacitar os entrevistadores de pessoal; 

criar empregos a partir de cargos já ocupados; realizar seminários internos de 

sensibilização das chefias; cumprir as recomendações internacionais e a legislação nacional 

pertinente ao trabalho; adotar esquema paralelo de trabalho domiciliar competitivo, 

esquemas de prevenção de acidentes e moléstia ocupacionais; informatizar a empresa; 

participar de conselhos municipais que se referem às pessoas com deficiência; fazer 

aquisição e/ou facilitação na aquisição de produtos de tecnologia assistiva que facilitem o 

desempenho profissional da pessoa com deficiência e, ainda, participar no sistema de 

colocação em empregos competitivos. 

Segundo Sassaki (1999), várias empresas hoje proporcionam condições necessárias 

e suficientes para o bom desempenho de seus profissionais com deficiência. Podemos citar 

como referência o caso Serasa Experian de São Paulo (Ribas, 2008) que será objeto de 

estudo do presente trabalho. Barbosa-Gomes (2009) salienta que o paradigma inclusivo 

ainda está em processo e, sendo assim, é possível encontrar muitos empregadores 

resistentes à inclusão de pessoas com deficiência em suas empresas, preferindo pagar a 

multa a incluir funcionários que tenham deficiência em seu quadro. 

Este processo recente pode ser constatado também na literatura produzida sobre a 

inclusão de pessoas com deficiência no trabalho. É possível verificar que a produção 

acadêmica sobre o tema era bastante escassa antes da década de 1980 e está passando por 

um crescimento tanto a nível internacional (Carvalho-Freitas, Leal, Silva & Gomes, 2010) 

como nacional (Suzano et al., 2008), nas últimas décadas. Na literatura internacional, 

pesquisas acadêmicas e livros sobre a gestão da diversidade têm sido publicados, iniciados 

principalmente nos Estados Unidos e Inglaterra durante os anos 90 (Cox Jr. & Blake, 1991, 

Cox Jr., 1993, Jackson & Ruderman, 1995, Halsey, 1999, Barnes, 1999). 

Carvalho-Freitas et al. (2010) realizaram uma revisão internacional de literatura 

sobre a inclusão de pessoas com deficiência no trabalho com o objetivo de mapear a 

produção científica sobre o tema nos últimos dez anos. As autoras mapearam 37 artigos 

publicados em periódicos internacionais avaliados como A1 e A2 pela Qualis Capes das 

áreas de Administração e Psicologia e os classificaram segundo a análise de seus 
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conteúdos, de acordo com o nível de análise predominante no artigo (nível macro, meso e 

micro social). A maioria dos artigos (42,7%) concentrou-se no nível macro de análise 

social, seguido pelo nível meso (32,6%) e o nível micro (24,7%). 

No nível macro, os principais temas abordados nos artigos foram: políticas públicas 

para pessoas com deficiência, discriminação social, serviços de prevenção e reabilitação, 

fatores que influenciam a entrada/retorno e manutenção no trabalho, direitos das pessoas 

com deficiência, análise sociológica da deficiência, deficiência e mercado de trabalho e 

métodos de avaliação da deficiência no trabalho (Goss, Goss & Adam-Smith, 2000, Alfred 

& Martin, 2007, Matheson, 2001, Henry, Banks, Clark & Himmelstein, 2007, McMahon, 

Hurley, West, Chan, Roessler & Rumrill Jr, 2008, Shaw, Hong, Pransky & Loisel, 2007, 

McMahon & Hurley, 2008, McMahon, Hurley, Chan, Rumrill Jr. & Roessler, 2008). 

No nível meso de análise social, os artigos focaram nos seguintes temas: políticas e 

práticas organizacionais que favorecem a entrada/retenção de pessoas com deficiência, 

políticas e práticas organizacionais de prevenção/ tratamento da deficiência no trabalho, 

métodos de avaliação da deficiência no trabalho, diversidade nas organizações, 

discriminação e contratação, discriminação e avaliação de performance, percepção dos 

colegas de trabalho, percepção dos empregadores, qualidade de vida, barreiras no emprego 

de pessoas com deficiência e entrevistas de emprego (Miller & Werner, 2005, Ren, 

Paetzold & Colella, 2008, Shore, Chung-Herrera, Dean, Ehrhart & Jung, 2009, Colella, 

Paerzold & Belliveau, 2004, Kravitz, 2008, Butterfield & Ramseur, 2004). 

No nível micro de análise social da inclusão de pessoas com deficiência no 

trabalho, os temas mais abordados foram: atitudes frente às PCDs, relação com colegas de 

trabalho, fatores que influenciam a entrada/retorno e manutenção do trabalho (gênero, 

fatores psicológicos, escolaridade, idade, ocupação, tipos de deficiência, dentre outros), 

identidade e deficiência, sexualidade e deficiência, gênero e deficiência, percepção da 

deficiência, semiestruturadas-conceito de pessoas com deficiência, impacto da perda do 

emprego, sentido do trabalho para pessoas com deficiência e percepção da deficiência 

(Loo, 2004, Scherbaum, Scherbaum & Popovich, 2005, LoBianco & Sheppard-Jones, 

2007, Miller & Werner, 2007, Stamou & Padeliadu, 2009). 

No Brasil, de acordo com Suzano et al. (2008), os estudos sobre a inclusão de 

pessoas com deficiência no trabalho, apesar de serem recentes e ainda não muitos, crescem 

em número nas últimas duas décadas, em especial, após a regulamentação da Lei de Cotas 

através do Decreto 3.298. As autoras fizeram uma análise da produção acadêmica no 

período de 1987 a 2007 dos estudos brasileiros sobre a inclusão de pessoas com deficiência 
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no mercado de trabalho. Antes de 1999, foram publicados 22 artigos, sendo que 11 deles são 

do ano de 1999. A produção acadêmica nacional aumentou 75,55% depois de 1999, tendo 68 

artigos publicados até 2007. Esta análise foi composta de 90 artigos encontrados em 

periódicos de Psicologia, Administração, Educação, Saúde, Direito, Sociologia e Tecnologia. 

Segundo Suzano et al. (2008), nove temas foram pesquisados e, dentre eles, três 

tiveram maior número de artigos que o abordaram: gestão da diversidade (Almeida, 

Coimbra & Carvalho-Freitas, 2007, Alves & Galeão-Silva, 2004, Araújo, 2005, Batista, 

1999, Carvalho-Freitas, 2007b e 2007c, Carvalho-Freitas & Almeida, 2007, Carvalho-

Freitas & Marques, 2006a, 2006b, 2007b, Gomes, 2007, Hanashiro & Carvalho, 2005, 

Hanashiro & Godoy, 2004, Heinski, 2004, Lancillotti, 2000, Pereira & Hanashiro, 2007, 

Teixeira & Leite-Jr., 1998, Teodósio, Gonçalves, Silveira, Frota, Santos, Alves & Silva, 

2004, Teodósio & Resende, 1999, Vergara & Irigaray, 2007); concepções de deficiência e 

das possibilidades de trabalho das pessoas com deficiência (Araújo, 2007, Araújo & 

Schimidit, 2006, Carvalho-Freitas, 2007b, 2007c, Carvalho-Freitas & Marques, 2006a, 

2007a, 2007b, Carvalho-Freitas, Marques & Scherer, 2005, Carvalho-Freitas, Rocha, 

Lopes, Silva & Spínola, 2005, Moreira, Araújo & Romagnoli, 2006, Omote, 1987, 1996, 

Polia, Souza & Souza, 2006, Puppin, 1999, Silva & Luna, 2004, Tanaka & Manzini, 2005) 

e dificuldades para a inserção (Almeida, Carvalho-Freitas & Marques, 2007, Almeida, 

Coimbra & Carvalho-Freitas, 2007, Alves & Galery, 2006, Araújo, 2007, Araújo & 

Schimidt, 2006, Barros & Gontijo, 2005, Brumer, Pavei & Mocelin, 2004, Carvalho-

Freitas, Marques & Scherer, 2004, 2005, Carvalho-Freitas & Marques, 2007c, Carvalho-

Freitas, Rocha, Lopes, Silva & Spínola, 2005, Martins, 1996, Quintão, 2005, Silva & Luna, 

2004). Abaixo, seguem alguns dados de pesquisas realizadas sobre o tema. 

Araújo e Schimidt (2006) realizaram uma pesquisa com 30 empresas que tinham 

mais de 100 funcionários e com 10 instituições que atendiam jovens e adultos com 

deficiência, com o objetivo de levantar as práticas que estão sendo adotadas para inclusão 

de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e as eventuais dificuldades encontradas 

nesse processo. Os resultados deste estudo mostraram o descumprimento da Lei de Cotas 

pelas empresas. Já as instituições educacionais fizeram críticas à forma como as empresas 

contratavam as pessoas com deficiência, porém, poucas delas ofereciam escolarização para 

os alunos, concentrando-se, em sua maioria, no desenvolvimento de habilidades básicas 

para o trabalho ou em capacitação profissional diferente daquela que se exige no mercado 

de trabalho. 
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Almeida, Coimbra & Carvalho-Freitas (2007) realizaram um estudo em duas 

regiões metropolitanas de Minas Gerais e, com isto, contribuíram para a ampliação do 

conhecimento sobre a realidade das pessoas com deficiência através da identificação das 

dificuldades e facilidades sob a percepção delas com relação às suas dificuldades e 

possibilidades de inserção no mercado formal de trabalho. Neste estudo, foram verificados 

quatro tipos de barreiras nas regiões estudadas: barreiras à cidadania; barreiras 

relacionadas ao desconhecimento de direitos; discriminação com relação ao trabalho e 

importância do trabalho para as pessoas com deficiência. O estudo indicou a necessidade 

do reconhecimento da diversidade e da adequação das práticas de gestão do trabalho 

específicas a este grupo de pessoas. Também indicou a necessidade do reconhecimento da 

diversidade como um recurso a ser gerido dentro das organizações, além da necessidade de 

um melhor planejamento e adequação das práticas de Recrutamento e Seleção, para se 

garantir, então, a melhoria nos processos de inclusão de pessoas com deficiência nas 

organizações. Os resultados desta pesquisa são similares aos de pesquisas anteriores sobre 

o tema (Carvalho-Freitas, Marques & Scherer, 2004; Carvalho-Freitas & Marques, 2005). 

Carvalho-Freitas, Toledo, Nepomuceno, Suzano & Almeida (2010) realizaram uma 

pesquisa que teve como objetivo principal a identificação das características do processo 

de socialização biográfica, relacional e organizacional. Foram identificadas, neste estudo, 

táticas individualizadas desenvolvidas pelas pessoas com deficiência no processo de 

socialização, com predominância de comportamentos mais proativos, com o objetivo de 

assegurar os seus empregos. No entanto, também foi verificado que as empresas não 

possuem formas de socialização sistematizadas, como treinamentos e ações de 

sensibilização. Resultados semelhantes podem ser encontrados, na literatura internacional, 

em estudos de Griffin, Colella & Goparaju (2000), porém, estes autores não utilizaram 

especificamente a população de pessoas com deficiência. O estudo de Carvalho-Freitas et 

al. (2010) também indicou a importância das chefias e colegas de trabalho no processo de 

socialização das pessoas com deficiência, que já foi identificada também em pesquisa 

internacional como a de Gates (1993). Segundo as autoras, os resultados do estudo 

apontam a necessidade de introduzir políticas efetivas de diversidade que se desdobrem em 

normas e procedimentos práticos de seleção, sensibilização das chefias e colegas de 

trabalho e disseminação dos valores da cultura organizacional da empresa. 

Tanaka e Rodrigues (2003) indicaram a necessidade da construção de programas 

específicos que tenham como objetivo principal a adoção de práticas que possibilitem a 

entrada dessas pessoas no mercado de trabalho de forma competitiva. Estes programas 



| 33 | 

devem levar em conta não apenas as peculiaridades das necessidades especiais dos 

indivíduos como também o seu potencial de realização. 

O que podemos depreender desse cenário é que vivemos um momento de transição 

marcado por opostos em termos de inclusão de pessoas com deficiência no trabalho. Há 

empresas, como as citadas por Barbosa-Gomes (2009) que preferem as multas à 

contratação de pessoas com deficiência, que são totalmente fechadas à inclusão e há, por 

outro lado, empresas inclusivas, que se esforçam em, além de atenderem aos dispositivos 

legais, criarem formas efetivas de inclusão. Há ainda aquelas que começam a se abrir para 

a inclusão, sejam pressionadas pelas leis ou pelo fato da constatação do bom desempenho 

das pessoas que possuem deficiência. Fato é que, apesar de ainda haver um longo caminho 

a percorrer na luta pela inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, 

ocorreram nas últimas décadas profundas transformações positivas neste cenário e torna-se 

necessário o estudo do resultado dessas transformações em empresas brasileiras que se 

abriram a essa nova realidade. É justamente este o objetivo deste trabalho: verificar as 

relações entre as concepções de deficiência e os valores organizacionais, na perspectiva das 

pessoas com deficiência. 
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OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 Verificar as relações entre as concepções de deficiência e os valores organizacionais, 

na perspectiva das pessoas com deficiência. 

2.2. Objetivos específicos 

 Analisar a percepção das pessoas com deficiência sobre os valores organizacionais no 

contexto do trabalho; 

 Analisar as concepções dessas pessoas sobre a deficiência; 

 Contribuir para o entendimento dos processos psicossociais nas práticas de inserção de 

pessoas com deficiência e que possam ser referência para as demais empresas. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

No referencial teórico serão apresentados os aspectos básicos dos dois construtos 

utilizados na presente pesquisa: concepções de deficiência e valores organizacionais. 

3.1. Concepções de Deficiência 

Antes de terem seus direitos assegurados, as pessoas com deficiência passaram por 

um longo histórico de exclusão na sociedade. Através de uma extensa revisão de literatura, 

Carvalho-Freitas (2007a) buscou identificar as invariantes na forma de se tratar a 

deficiência ao longo da história. A autora demonstra que desde a Grécia Antiga até meados 

do século XX, as PCDs eram forte e claramente excluídas do contexto social, sendo vistas, 

em cada época, sob uma forma predominante de interpretação. 

Carvalho-Freitas (2007a) buscou, nos diversos períodos históricos (Grécia Antiga, 

Período Clássico, Idade Média, Idade Moderna e Contemporânea), estudos que 

mencionassem, de forma direta ou indireta, as pessoas com deficiência. Ao analisar estes 

estudos, a autora identificou padrões de comportamento predominantes em relação às 

pessoas com deficiência em cada período histórico e verificou que algumas dessas 

invariantes se reeditavam em outras épocas. A partir dessa análise histórica, Carvalho-

Freitas construiu uma tipificação das formas de ver a pessoa com deficiência (concepções 

de deficiência) que surgiram ao longo da história e que ainda podem ser observadas na 

atualidade. Para Carvalho-Freitas (2007a, p. 36), 

as concepções de deficiência são modos de pensamento construídos ao longo da 

história, não necessariamente fundados em informações e conhecimentos 

racionais, que oferecem os elementos utilizados para a qualificação das pessoas 

com deficiência e as justificativas para as ações em relação a elas. 

Na Grécia Antiga, a explicação da realidade era dada pelos mitos. A partir da revisão 

de literatura, Carvalho-Freitas (2007a) inferiu que, neste período, a deficiência era vista 

como dificultadora da sobrevivência/subsistência do povo, visto que um corpo disforme ou 

sem as funções que garantiriam o vigor e a força pouco poderiam contribuir para a 

agricultura ou para a guerra. Sendo assim, a inserção das pessoas com deficiência seria 

admitida somente se essas pessoas comprovassem a sua contribuição social. Na Grécia 

Antiga, o vigor e a capacidade física é que possibilitavam ao povo a subsistência e a 
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sobrevivência, por isso, essas características eram extremamente importantes. Segundo 

Carvalho-Freitas (2007a), essa forma de interpretação da deficiência se reedita em outro 

contexto histórico: o período Pós- Segunda Guerra Mundial, época em que o status da pessoa 

com deficiência começou a se modificar, pois os países europeus se encontravam em situação 

precária e precisavam de homens que pudessem trabalhar. Os ex-combatentes eram 

reconhecidos como pessoas capazes de contribuir para a sociedade mesmo estando mutilados, 

o que propiciou o início de algumas mudanças em relação às pessoas com deficiência. Para 

Carvalho-Freitas, esta forma de ver a deficiência, à qual deu o nome de Matriz da 

subsistência/sobrevivência, pressupõe a necessidade da manutenção da organização social e 

do trabalho, tendo a exclusão como impacto primeiro para a pessoa com deficiência. No 

entanto, abre uma possibilidade de inclusão das pessoas com deficiência condicionada pela 

comprovação da possibilidade de contribuição social por parte delas. 

Conforme Carvalho-Freitas (2007a), no período Clássico (compreendido entre o 

século VI a.C. e 322 a.C.), a matriz predominante de interpretação da deficiência é aquela 

que a autora chamou de Sociedade ideal e função instrumental da pessoa. Neste período, 

valorizou-se a perfeição e a função das pessoas para a Cidade/Estado, o que implica em 

não ter lugar na sociedade para as pessoas com deficiência e o abandono dessas pessoas é 

tido como algo natural e adequado. Também Pessoti (1984) diz sobre este período que, em 

Esparta, as crianças com deficiências físicas ou mentais eram eliminadas ou abandonadas 

legitimamente, pois eram consideradas subumanas. De acordo com Pessoti (1984, p. 7), essa 

prática era “coerente com os ideais atléticos e clássicos, além de classistas, que serviam de 

base à organização sociocultural de Esparta e da Magna Grécia”. Este pensamento trouxe 

como consequência a completa exclusão da pessoa com deficiência. 

Segundo Carvalho-Freitas (2007a), os pensadores mais representativos deste 

período, Platão e Aristóteles, compartilham e demonstram em escritos a concepção sobre a 

deficiência predominante nesta época, que buscava formas perfeitas na arquitetura e na 

arte, participação do cidadão na política e valor atribuído às pessoas de acordo com sua 

função social. Segundo Tannery (1954), no Livro III da “República de Platão”, o autor diz 

que “aos inválidos não serão dados cuidados: serão simplesmente abandonados” (p. 25). Já 

Aristóteles pensava que o homem era um animal político e colocava o Estado como 

anterior à família e ao indivíduo na ordem da natureza. Ele prescreveu um ideal de 

sociedade e de concepção ética no livro A Política, e é nesta descrição que o filósofo 

afirma que “quanto a saber quais os filhos que se devem abandonar ou educar, deve haver 

uma lei que proíba alimentar toda criança disforme” (Aristóteles, 1988, p. 135). Segundo 
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Carvalho-Freitas (2007a), a forma de ver as pessoas com deficiência compartilhadas pelos 

filósofos Platão e Aristóteles vieram a se repetir no início do século XX, tendo seu apogeu 

na Segunda Guerra Mundial, na qual morreram mais de duzentas mil pessoas alemãs que 

tinham alguma deficiência no “Aktion T-4 Euthanasia Program”, sancionado por Hitler em 

1939 e interrompido em 1941, devido a protestos de pessoas com deficiência, familiares, 

amigos e da igreja. Segundo Carvalho-Freitas (2007a), ainda é possível encontrar na 

atualidade as concepções que justificaram a morte de milhares de pessoas com deficiência 

na Segunda Guerra Mundial através dos grupos neonazistas, na ação de pessoas que 

agridem verbalmente as pessoas com deficiência e que se recusam a frequentar os mesmos 

lugares que uma pessoa com deficiência. A única consequência para as pessoas com 

deficiência nessa matriz de interpretação da deficiência é a exclusão. 

Na idade média (século IV ao XIV), a forma de praticar a exclusão das pessoas com 

deficiência foi justificada pela crença na origem metafísica ou espiritual da deficiência. 

Segundo Carvalho-Freitas (2007a), a igreja, neste período, foi a principal e quase exclusiva 

instituição responsável pela educação e pela cultura. A deficiência era entendida ora como 

eleição divina, ora como danação de Deus ou possessão diabólica. Carvalho-Freitas 

(2007a) diz que, durante a inquisição, muitas pessoas com deficiência foram torturadas ou 

queimadas nas fogueiras por serem reconhecidas como encarnação do mal. Há, neste 

período, a consolidação de uma forma de interpretação da deficiência à qual os autores 

chamaram de Matriz Espiritual. 

Segundo Pessoti (1984), neste período, condutas clericais diversas podem ser 

observadas com relação à pessoa com deficiência. Para o autor, de um lado, a pessoa com 

deficiência ganhava abrigo, alimentação e até conforto em alguns conventos ou asilos. Por 

outro lado, a condição de ter uma deficiência os tornava culpados, pois era vista como um 

castigo de Deus por seus pecados ou pelos pecados de seus antepassados. Além disso, muitas 

pessoas com deficiência foram consideradas como possuídas pelo demônio, o que levava a 

castigos e às práticas de exorcismo com flagelações, meios de salvar as almas dos cristãos. 

Segundo Carvalho-Freitas (2007a), a deficiência era vista ora como eleição divina, 

ora como possessão diabólica. Para a autora, três ações sociais decorrem dessa forma de 

pensar sobre a deficiência: 1. A intolerância, que se manifesta na inquisição; 2. O 

surgimento e a defesa de instituições que cuidem das pessoas com deficiência e 3. O 

incentivo à difusão de donativos como uma forma de caridade. Nesta forma de se ver a 

deficiência a pessoa com deficiência não tem possibilidade alguma de inclusão por meio 



| 38 | 

do trabalho, podendo unicamente contribuir com pequenos serviços em instituições nas 

quais ficavam asiladas. 

As pessoas que compartilham da concepção de Deficiência baseada na Matriz 

Espiritual atribuem uma origem metafísica à deficiência e a consideram uma manifestação 

de desejos ou castigos divinos. A relação com a pessoa com deficiência é baseada na 

caridade, o que, muitas vezes acaba por segregá-las em instituições de caridade separadas 

da sociedade ou exposição pública sujeita à compaixão. Segundo Lara, Ávila e Carvalho-

Freitas (2008), as pessoas que compartilham desta concepção possuem um sentimento de 

que é necessário ajudar a pessoa com deficiência. 

Na Idade Moderna, segundo Carvalho-Freitas (2007a), o avanço da medicina 

deslocou o foco da deficiência como um fenômeno espiritual para a deficiência como uma 

manifestação de doença. Sendo assim, coube aos médicos o diagnóstico, prognóstico e 

tratamento da deficiência. Porém, paralelamente, o corpo passou a ser definido como uma 

máquina, devido à visão mecanicista do mundo que, segundo Bianchetti (1998), se inseriu 

em todos os domínios do conhecimento. Sendo assim, as deficiências começaram a ser 

vistas como disfunção de uma ou mais peças. Neste período, a forma de ver a deficiência 

tem por critério os padrões definidos como normais para o ser humano. Assim, o status das 

pessoas com deficiência como vítimas de um poder sobrenatural transmuda-se para o 

status de “desviantes” ou “doentes”. A deficiência, então, passa a ser vista como um 

“desvio” ou “doença” que necessita de cuidados especiais dos profissionais de saúde, 

portanto, tem na norma o seu padrão de avaliação. 

Segundo Carvalho-Freitas (2007a), essa matriz, à qual chamou de Normalidade, 

ainda é muito encontrada nos dias atuais. Nesta, a pessoa com deficiência, ou seja, aquele 

que é “desviante”, precisa se adequar à sociedade e ao ambiente de trabalho. De acordo 

com a autora, esta forma de interpretação da deficiência avalia a pessoa com deficiência 

como um “desvio” da norma ou como uma “doença” que precisa ser cuidada pelos 

profissionais da saúde. Assim, as pessoas com deficiência ficam condicionadas a se 

adequarem aos ambientes sociais e/ou a ficarem segregadas em espaços específicos da 

sociedade e do trabalho. 

Somente no final do século XX é que começaram a ocorrer transformações no que 

diz respeito à inclusão de pessoas com deficiência na sociedade de uma forma geral. Essas 

mudanças começaram a ocorrer a partir de movimentos sociais criados pelas próprias pessoas 

com deficiência. Segundo Carvalho-Freitas (2007a), a partir das décadas de 1960 e 1970, nos 

Estados Unidos, ocorreu uma forte defesa dos direitos humanos e civis pelos movimentos 
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sociais de minorias. No âmbito do espaço social, também na década de 60, começou o 

movimento pela Acessibilidade, buscando diminuir as barreiras físicas que reforçavam a 

segregação das pessoas com deficiência. Surge, a partir desse contexto, a matriz de 

interpretação da deficiência chamada por Carvalho-Freitas (2007a) de Matriz Inclusão. 

Também no século XX foram criadas instituições especializadas no atendimento 

das pessoas com deficiência e implantados programas de reabilitação. Houve uma 

organização maior das pessoas com deficiência para reivindicar seus direitos e a equiparação 

de oportunidades. A ciência também tem aprimorado seus conhecimentos sobre a deficiência 

e o avanço da informática possibilita o desenvolvimento de produtos que aumentam a 

autonomia da pessoa com deficiência. Além disso, surge tanto no cenário internacional como 

no brasileiro, uma legislação que ampara a pessoa com deficiência em várias questões que 

elas reivindicam, tais como o direito ao trabalho, à educação e à acessibilidade. A Matriz 

Inclusão tem como pressuposto que a sociedade tem que se adaptar para incluir a todos e 

que a inclusão das pessoas com deficiência deve ser feita a partir de suas potencialidades. 

Nesta matriz, segundo Carvalho-Freitas, se desloca a deficiência de um problema 

individual para um problema social, sendo assim, a sociedade é que deve se adaptar para 

incluir a todos. A partir dessa forma de ver a deficiência, abre-se a possibilidade de 

inclusão das pessoas com deficiência na sociedade a partir de suas potencialidades. A 

estudiosa ressalta que essa matriz é recente e precisará de tempo para ser incorporada. 

Outra forma de interpretação da deficiência que tem se configurado na atualidade é 

a que Carvalho-Freitas (2007a) chamou de Matriz Técnica da Deficiência. Alves e Galeão-

Silva (2004) dizem que essa forma de interpretação consiste no deslocamento da diversidade 

como problema social para se transformar em um problema técnico que deve ser gerenciado 

dentro das organizações, ou seja, aquilo que é chamado de gestão da diversidade. Segundo 

Carvalho-Freitas (2007a), esta matriz se materializa quando a diversidade passa a ser um 

recurso a ser gerido nas organizações. As pessoas que compartilham desta concepção 

consideram as práticas sociais e organizacionais como veículos para a participação e 

inclusão das pessoas com deficiência. Há, nessa matriz, uma inclusão efetiva no trabalho e 

maior ou menor adaptação da pessoa com deficiência em função da forma como é gerida a 

diversidade nas organizações. Aspectos como desempenho, benefícios da contratação das 

pessoas com deficiência para a empresa, comprometimento das pessoas com deficiência 

passam a serem considerados como relevantes na análise das deficiências e das 

possibilidades de trabalho das pessoas com deficiência. 
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A identificação de matrizes de interpretação sobre a deficiência permitiu que 

Carvalho-Freitas (2007a) operacionalizasse esse construto e construísse o Inventário de 

Concepções de Deficiência em Situações de Trabalho (ICD-ST) que será utilizado nesta 

dissertação. Segundo a autora, este instrumento visa contribuir com a análise e a gestão das 

condições de inserção de pessoas com deficiência no trabalho. 

Das seis matrizes descritas acima, quatro foram operacionalizadas no 

desenvolvimento do Inventário de Concepções de Deficiência em Situações de Trabalho – 

ICD-ST (Anexo 1) pela autora. As duas que não foram operacionalizadas são a Matriz da 

“sobrevivência/subsistência” – pois ela se refere à necessidade de comprovar a 

contribuição da pessoa com deficiência para sua aceitação na sociedade e tem seus 

pressupostos presentes em outras matrizes de interpretação da deficiência – e a Matriz 

“Sociedade Ideal e função instrumental da pessoa”, porque ela reflete pressupostos que 

foram repelidos pela sociedade moderna, e, segundo a autora, provavelmente poucas 

pessoas assumiriam possuí-la, principalmente em situações de trabalho. Segundo 

Carvalho-Freitas (2007a) é possível que uma mesma pessoa tenha diferentes concepções 

sobre a deficiência, principalmente quando a temática ainda não foi seu objeto de reflexão. 

O ICD-ST foi composto inicialmente por 27 itens, submetido a um painel de juízes 

que avaliaram a pertinência dos itens em cada dimensão e sugeriram modificações no 

instrumento. Depois disso, ele foi aplicado em 137 alunos de especialização em 

Administração e submetido à Análise Fatorial. Segundo Carvalho-Freitas (2007a), a partir 

das análises feitas, foram acrescentados itens no questionário original e retirados aqueles 

que não apresentaram carga acima de 0,30 nos fatores encontrados. O questionário passou 

a ter 34 itens e foi composto por questões fechadas com a utilização de uma Escala Likert 

de seis pontos, sendo eles: (1) discordo totalmente; (2) discordo muito; (3) discordo pouco; 

(4) concordo pouco; (5) concordo muito e 6 (concordo totalmente). 

O universo da pesquisa consistiu em 147 empresas que publicaram seu balanço 

social no Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE), devido às 

dificuldades de informação em relação às empresas que contratam ou não PCDs. O ICD-

ST foi aplicado através do método eletrônico de survey pela internet, em uma amostra de 

conveniência composta por 18 empresas que efetivamente contribuíram com a pesquisa. 

Participaram da pesquisa um total de 163 pessoas que eram profissionais responsáveis pela 

inserção de PCDs nas empresas, profissionais da área de Saúde e Segurança no Trabalho e 

chefias imediatas das PCDs. 
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De acordo com Carvalho-Freitas (2007a), nas análises, todos os itens do inventário 

foram mantidos, pois apresentaram carga fatorial superior a 0,30 e não apresentaram 

ambiguidade. Para indicar a fatorabilidade dos dados, foram utilizados o índice de Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO = 0,660) e o teste de esfericidade de Bartlett (significativo a p < 

0,001). Os resultados da pesquisa indicaram, primeiramente, a existência de onze fatores. 

Após isso, foi realizada a análise da precisão do ICD-ST através do método de consistência 

interna, coeficiente Alfa de Cronbach, onde seis dos onze fatores apresentaram consistência 

interna superior a 0,60, o que Hair, Anderson, Tatham & Black (2005) indicam como 

confiabilidade satisfatória da consistência interna em pesquisa exploratória. Porém, segundo 

Carvalho-Freitas (2007a), devido à relevância teórica de um fator que obteve o valor do Alfa 

de Cronbach igual a 0,53, ele foi mantido na análise. Sendo assim, a versão final do 

instrumento contou com 21 itens e 7 fatores (Espiritual, Normalidade, Inclusão, 

Desempenho, Benefícios, Vínculo e Treinamento), sendo que quatro deles (Desempenho, 

Benefícios, Vínculo e Treinamento) foram considerados pela autora como sub-fatores da 

Matriz Técnica de Interpretação da Deficiência. No estudo de Carvalho-Freitas foi verificado 

que a estrutura fatorial do ICD-ST tem dimensões de análise significativas na percepção das 

pessoas que atuam com PcDs. O Quadro 1 mostra os itens que compõem cada fator do ICD: 

 

Quadro 1 – Fatores e Itens do ICD-ST             (continua) 

Fatores Itens do ICD-ST 

 

Espiritual 

 

1. A deficiência é uma manifestação de um poder divino que define as 

características que o ser humano deverá possuir em sua vida terrena. 

2. A deficiência é uma marca que indica uma preferência divina. 

3. As PCDs têm uma missão especial em suas vidas. 

 

Normalidade 

 

4. Somente alguns setores são adequados para o trabalho de PCDs. 

5. As PCDs podem assumir atitudes inadequadas na empresa, 

provocando situações embaraçosas. 

6. As PCDs são mais propensas a se acidentar que as demais pessoas. 

7. As instituições especializadas são mais aptas a trabalhar com PCDs 

que as empresas. 

8. As PCDs costumam ter problemas no relacionamento com as 

pessoas sem deficiência. 
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Quadro 1 – Fatores e Itens do ICD-ST       (continuação) 

Fatores Itens do ICD-ST 

 

Inclusão 

 

9. As PCDs podem desempenhar adequadamente qualquer tipo de 

trabalho, desde que modificadas as condições de trabalho. 

10. As PCDs podem desempenhar adequadamente qualquer tipo de 

trabalho, desde que realizadas as adequações necessárias nos 

instrumentos de trabalho. 

 

Técnica 

 

Fator 4 – Desempenho 

11. A qualidade do trabalho de uma PCD é inferior ao das pessoas não 

com de deficiência. 

12. As PCDs desempenham o trabalho com baixa produtividade. 

13. As PCDs têm pior desempenho no trabalho. 

14. As empresas com grande número de PCDs são menos competitivas 

que as demais. 

Fator 5 - Vínculo 

15. As PCDs são mais comprometidas que as demais. 

16. As PCDs são mais estáveis no emprego que as demais. 

Fator 6 – Benefícios 

17. A convivência com PCDs melhora o clima da empresa. 

18. Contratar PCDs melhora a imagem da empresa junto aos clientes. 

19. Contratar PCDs melhora a imagem da empresa junto aos 

funcionários. 

Fator 7 - Treinamento 

20. As chefias não estão preparadas para supervisionar o trabalho de 

PCDs. 

21. Os funcionários precisam ser treinados para trabalhar com PCDs. 

Fonte: Carvalho-Freitas (2007a) 

 

Em 2010, Carvalho-Freitas e Marques realizaram um estudo com 227 alunos do 

curso de especialização em Administração de três universidades, com o objetivo de 

identificar e testar empiricamente o ICD-ST. Os autores utilizaram como método o modelo 
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de equações estruturais e verificaram que os dados empíricos suportam a existência do 

construto Concepções de deficiência em situações de trabalho, porém, os resultados 

mostraram também que não foi possível comprovar empiricamente a existência de uma 

matriz técnica (desempenho, vínculo, benefícios da contratação e treinamento) que 

agrupasse questões relacionadas à funcionalidade da pessoa com deficiência no cotidiano 

de trabalho. Constatou-se neste estudo que desempenho, vínculo e benefícios da 

contratação se constituem em dimensões relacionadas diretamente ao construto concepções 

de deficiência, mas não foi possível essa mesma constatação com o fator treinamento, o 

que levou à retirada deste fator das análises. Sendo assim, seis dos sete fatores obtidos por 

Carvalho-Freitas (2007a) na primeira versão do ICD-ST foram identificadas como 

dimensões explicadas pela variância do construto e podem ser considerados como matrizes 

de pensamento que podem auxiliar no diagnóstico das formas de ver a deficiência em 

situações de trabalho. 

3.1.1. Estudos realizados sobre as concepções de deficiência e suas relações com 

outros construtos com os quais mantêm relações teóricas 

O Inventário de Concepções de Deficiência já foi utilizado em diversas pesquisas, 

auxiliando na identificação das realidades pesquisadas. Nascimento, Damasceno e Assis 

(2008) realizaram uma pesquisa com o objetivo de compreender como as pessoas com 

deficiência estão sendo incluídas no mercado de trabalho em Betim, MG. Neste estudo, os 

autores verificaram que as concepções de deficiência predominantes nos gestores das 

empresas pesquisadas foram as concepções de subsistência e sobrevivência, sociedade 

ideal e espiritual. Para os autores, a articulação dessas três formas de ver a deficiência 

configura um cenário social em que a pessoa com deficiência pode ser incluída no mercado 

de trabalho pela negação da deficiência a partir da introjeção pela pessoa com deficiência 

do discurso da igualdade, no qual não existe diferença entre o trabalhador com deficiência 

e o trabalhador sem deficiência, desde que o desempenho da pessoa com deficiência seja 

superior ao das demais. 

Carvalho-Freitas e Marques (2009) realizaram um estudo sobre a inserção de 

pessoas com deficiência no mercado de trabalho, com o objetivo de analisar as diferenças 

nas concepções de deficiência e na avaliação sobre possibilidades de trabalho para pessoas 

com deficiência entre 163 gerentes e 285 pós-graduandos em administração de três 

Estados, que nunca atuaram com elas. Neste estudo, concluiu-se que o contato com as 
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pessoas com deficiência pode modificar a percepção sobre elas, melhorando suas 

possibilidades de inserção no mercado de trabalho. 

Outros estudos foram realizados visando verificar como o construto de Concepções 

de Deficiência em Situações de Trabalho estava relacionado com outros construtos que 

poderiam auxiliar no entendimento da inserção das pessoas com deficiência no ambiente 

de trabalho. Lara, Ávila e Carvalho-Freitas (2008) pesquisaram sobre a relação entre 

Concepções de Deficiência em Situações de Trabalho e os sentimentos de alunos de pós-

graduação em administração e identificaram que a Matriz Espiritual está relacionada 

principalmente aos sentimentos de que é necessário ajudar a pessoa com deficiência, ao 

lado da admiração e a impotência frente a essas pessoas. Além disso, quanto maior a 

concordância com os pressupostos da matriz da normalidade, maiores os sentimentos de 

compaixão, tristeza, raiva, impaciência, aflição, vulnerabilidade, constrangimento, o sentir-

se mal e não saber identificar o motivo. Segundo as autoras, são várias e múltiplas as 

relações possíveis entre as formas de ver a deficiência e os sentimentos experimentados em 

relação às pessoas com deficiência. A deficiência é mobilizadora de inúmeros sentimentos 

nas pessoas, embora algumas formas de ver as pessoas com deficiência se relacionam mais 

aos sentimentos experimentados em relação a elas do que outras concepções. 

Em outro estudo, Carvalho-Freitas (2009) pesquisou em uma grande empresa 

brasileira, que possui mais de mil funcionários, as possíveis relações entre as concepções 

de deficiência dos gestores, a adequação das condições de trabalho e a satisfação das 

pessoas com deficiência em relação a aspectos relevantes para a manutenção da qualidade 

de vida no trabalho. Os resultados desta pesquisa confirmaram a existência de relações 

significativas entre as concepções de deficiência compartilhadas pelos gestores e a 

adequação das condições e práticas de trabalho nas organizações. Também neste estudo, 

foram constatadas implicações das concepções de deficiência e da adequação das 

condições e práticas de trabalho para a satisfação das pessoas com deficiência, 

principalmente no que se refere às possibilidades de carreira por parte destas. 

Nepomuceno e Carvalho-Freitas (2008) realizaram uma pesquisa com o objetivo de 

verificar se as formas como os gerentes veem as possibilidades de trabalho das pessoas 

com deficiência estão relacionadas com a visão que eles possuem do ser humano em geral, 

ou seja, com suas crenças e percepções. Para isto, as autoras utilizaram o ICD-ST e o 

Questionário de Suposições sobre as pessoas, baseado na teoria de McGregor. No estudo, 

constatou-se que existem relações entre as suposições que os gestores fazem sobre o 

comportamento humano e a percepção que possuem sobre as possibilidades de trabalho das 
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PCDs. Tal estudo indicou que gestores que normalmente controlam mais seus 

subordinados (Teoria X) tendem a acreditar que as pessoas com deficiência precisam ser 

alocadas apenas em atividades específicas. Para eles, as PCDs são mais propensas a 

acidentes. Por outro lado, os gestores que confiam mais nos subordinados (Teoria Y) 

tendem a discordar dos pressupostos da matriz da normalidade. 

Brite (2009) analisou as concepções de deficiência de gestores de uma rede de 

supermercados, no município do Rio de Janeiro, tendo verificado que as formas como os 

gestores veem a deficiência estão relacionados com suas práticas de exclusão ou inclusão 

de pessoas com deficiência no cotidiano de trabalho. 

Carvalho-Freitas e Marques (2010) realizaram um estudo que teve por objetivo 

investigar a relação entre a forma como a deficiência é vista pelos gerentes e as ações de 

adequação das condições e práticas de trabalho. Segundo os autores, foi possível verificar a 

coexistência de múltiplas formas de ver a deficiência. Embora os resultados identificassem 

relações significativas entre alguns fatores dos construtos concepções de deficiência e 

ações de adequação das condições e práticas de trabalho, indicando, assim, a importância 

de ações de Recursos Humanos no processo de inserção, as empresas priorizavam as 

modificações nas condições de trabalho em detrimento das ações de sensibilização e 

práticas de Recursos Humanos que assegurassem a inclusão. 

Carvalho-Freitas e Gomes (2010) realizaram um estudo que teve por objetivo 

verificar se a percepção da presença de fatores estressores estava relacionada com a forma 

como as pessoas viam a deficiência e as possibilidades de trabalho das pessoas com 

deficiência. Segundo as autoras, os fatores estressores, além de causarem sofrimento e 

adoecimento para os trabalhadores (Rossi, 2005), também podem ter uma repercussão na 

inserção de pessoas com deficiência nas organizações, estando relacionados, quando 

presentes, com uma percepção negativa do desempenho e dos benefícios da contratação de 

pessoas com deficiência. 

Os estudos indicados acima demonstram que o Inventário de Concepções de 

Deficiência em Situações de Trabalho tem um bom potencial para auxiliar no diagnóstico 

das formas de se ver a deficiência e as possibilidades de trabalho das pessoas com 

deficiência, podendo ser um instrumento útil nas pesquisas e análise das organizações. 
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3.2. Valores Organizacionais 

Segundo Chiavenato (2003), mudanças rápidas e inesperadas têm acontecido no 

mundo dos negócios, nos campos do conhecimento e da explosão populacional, impondo 

novas necessidades às organizações, que têm crescido, expandido e se tornado complexas e 

globalizadas. As atividades organizacionais, segundo o autor, têm exigido pessoas de 

competências diversas e especializadas que buscam sempre atualização devido às rápidas 

transformações. Também Godinho (2000) diz que as várias transformações no cenário 

mundial de ordem econômica, política, social e tecnológica, a partir da globalização da 

economia mundial, impõem constantes desafios às organizações, o que exige delas uma 

profunda reestruturação em suas formas de organizar o trabalho, pensar e executar as 

atividades ligadas ao trabalho. De acordo com Mintzberg (1982), as exigências da 

globalização vêm refletindo-se no ambiente organizacional. A história da organização, os 

universos culturais que se cruzam e as características sociodemográficas do pessoal dão a 

cada organização uma configuração singular e influenciam os comportamentos individuais 

e coletivos. 

Este novo cenário sinaliza a necessidade de uma empresa mais flexível e integrada 

que, segundo Godinho (2000), ao mesmo tempo deveria elevar a produtividade e fazer 

frente a um ambiente marcado pela imprevisibilidade e complexidade do mercado. Com 

essas transformações, as organizações passam a ser consideradas não somente como um 

espaço tecnológico e econômico, mas também como um espaço social. Para Godinho 

(2000), a gestão das organizações, hoje, necessariamente passa pela compreensão dos 

contextos sociais e culturais. 

Segundo Dias (2005), ao se fazer uma leitura dos ambientes macrossocial, político 

e econômico da atualidade, pode se constatar uma crise permanente de valores que vem 

afetando os vínculos entre organizações e trabalhadores. Segundo o autor, é importante se 

repensar os valores individuais, sociais e organizacionais presentes no ambiente de 

trabalho, que, de acordo com Kovács e Castilho (1998), está sujeito a uma crescente 

influência das lideranças empresariais. De acordo com Dias (2005), nas organizações, há 

um discurso que sempre frisa a qualidade, a redução de desperdícios, a produtividade, o 

comprometimento e a motivação. No entanto, a prática usual das organizações não tem 

acompanhado o discurso. Segundo o autor, o que se tem visto nos contextos 

organizacionais é uma desigualdade enorme entre os representantes do capital e os demais 

empregados, medo dos empregados de se tornarem desempregados, formas sofisticadas de 
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exploração do trabalhador, intensificação do ritmo de trabalho e adoecimento. Para Dias, se 

torna necessária e urgente uma reconstrução dos valores pessoais e organizacionais. 

Kluckholn (1951), Rokeach (1973) e Schwartz e Bilsky (1987), consideram que as 

próprias exigências universais do ser humano são fonte de valores, já que estas existem 

antes do indivíduo e são constituídas pelas necessidades biológicas, sociais e 

socioinstitucionais. Para Motomura (1997), os valores são os mais fortes e evidentes 

referenciais da ética, sobretudo os valores universais. Eles devem ser respeitados como 

princípios fundamentais que guiarão o comportamento das pessoas. 

Segundo Ferreira, Moura, Saraiva e Figueiredo (2003), resgatar os valores nas 

organizações é um dos maiores desafios às novas funções da gestão de pessoas. Os valores 

organizacionais são um construto psicológico que têm ocupado um lugar de destaque na 

pesquisa científica de várias ciências sociais (Meglino & Ravlin, 1998, Torres, 2001) e 

podem ser definidos, segundo Tamayo (2001), como princípios e crenças, organizados 

hierarquicamente, relativos às metas organizacionais desejáveis que guiam a vida 

organizacional e servem aos interesses individuais, coletivos ou mistos. 

Segundo Tamayo, Mendes e Paz (2000), o estudo da cultura organizacional tem 

grande importância na Psicologia Organizacional, pois a cultura organizacional, segundo 

os autores, é determinante do desempenho individual, da satisfação no trabalho e da 

produtividade da empresa. A cultura organizacional, segundo Davis (1984), é um padrão de 

crenças e valores compartilhados e para Kotter e Heskett (1994), é definida pelos valores 

compartilhados pelas pessoas em um grupo. 

De acordo com Katz e Kahn (1978), os papéis, as normas e os valores são os 

componentes principais da organização. Para Katz e Kahn (1978), Schein (1992) e Tamayo 

e Schwartz (1993), os papéis se relacionam às tarefas que os indivíduos têm dentro da 

organização, as normas são padronizações dos valores que devem ser praticados dentro da 

organização e os valores vinculam os funcionários ao sistema organizacional. Os três 

juntos, segundo Tamayo, Mendes e Paz (2000), definem e orientam o funcionamento da 

empresa. 

Para Ott (1989), Luthans (1995) e Tamayo (1999), os valores compartilhados entre 

os indivíduos são centrais para a compreensão da cultura organizacional. Segundo Dias 

(2005), existe uma similaridade entre os valores pessoais e os valores organizacionais. 

Segundo Oliveira e Tamayo (2004), os valores organizacionais acabam por ser uma 

transferência de princípios e metas do indivíduo para o contexto organizacional, pois são 

sempre introduzidos na organização por pessoas que podem ser os gestores, o fundador ou 
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os próprios trabalhadores. Indo ao encontro dessa afirmação, Santos (1999) sustenta que a 

cultura organizacional reflete os valores dos fundadores e executivos da alta administração 

das organizações e que os valores organizacionais refletem os elementos mais abstratos da 

cultura organizacional e os mais visualizáveis. Porém, nem sempre os valores declarados 

(no plano do discurso) e os valores arraigados (no plano da ação) são congruentes (Schein, 

1992, Roberts, 1995). De acordo com Dias (2005), quando não o são, uma das 

consequências pode ser a diminuição da motivação para cooperar e se comprometer com as 

demandas organizacionais. Quando são congruentes, o nível motivacional tende a crescer, 

com impactos positivos no desempenho do trabalho. 

Para Zanelli, Borges-Andrade e Bastos (2004), três aspectos são centrais na 

expressão dos valores organizacionais. O primeiro é como a organização trata o 

empregado, pois se ela o valoriza, tenderá a adotar políticas que incentivem o seu 

crescimento pessoal em proporção maior do que aquelas que direcionem ações conforme 

padrões e normas estabelecidos. O segundo aspecto importante é como a organização 

estrutura os seus processos de trabalho, se ela valoriza a estrutura hierárquica, não 

contribuirá para estimular a participação dos empregados em decisões internas. O terceiro 

é como a organização se relaciona com o ambiente externo, pois, se a organização se 

preocupa com a preservação ambiental, provavelmente fará uso de procedimentos de 

trabalho que não sejam poluentes, no sentido de que as expectativas da comunidade onde 

opera sejam consideradas. 

Para Morgan (1996), tanto os aspectos mais simples quanto os mais vivos do 

processo de construção da realidade são objetos de estudo no que diz respeito à 

compreensão da cultura de uma organização. Também desempenham papel importante na 

análise da cultura organizacional a sua estrutura, suas regras, seus valores, suas políticas, 

suas rotinas, missões, descrições de cargos e procedimentos operacionais padronizados. 

Segundo Morgan, cada aspecto da organização é rico em significado simbólico. Para ele, 

“as organizações terminam sendo aquilo que pensam e dizem, à medida que as suas ideias 

e as suas visões se realizam” (p. 137). 

A cultura organizacional, segundo Morgan (1996), tem um sentido muito mais 

profundo e difundido do que seus lemas, linguagem evocativa, símbolos, histórias, mitos, 

cerimônias, rituais e padrões de comportamento tribal que decoram a superfície de uma 

vida organizacional consigam abranger. Porém, estes oferecem pistas para o seu 

significado. Para o autor, o desafio da compreensão das culturas organizacionais é a 

compreensão de como esse sistema é criado e mantido. 
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No âmbito da gestão da diversidade, segundo o Instituto Ethos (2000), uma cultura 

organizacional pluralista favorece a adaptação às constantes mudanças pelas quais as 

organizações têm passado, dentre elas, incorporações, fusões e desmembramentos, visando 

tornar a empresa mais flexível, já que esses processos impõem a convivência de grupos 

com diferentes culturas e particularidades. Segundo o Instituto Ethos (2000), a cultura 

organizacional que estimula a diversidade torna a empresa mais bem capacitada para 

avaliar e promover seus empregados tendo por base sua efetiva competência, pois essa 

cultura reforça a expressão dos talentos e potencialidades individuais. 

Segundo Gondim e Silva (2004, p. 166), os valores organizacionais são como 

ideias abstratas sobre o que é bom e desejável para a organização e se exprimem em 

princípios hierárquicos básicos que orientam as ações das pessoas na própria 

organização. Para Tamayo e Gondim (1996), os valores organizacionais expressam uma 

dimensão fundamental da cultura organizacional tal como ela é vivenciada pelos seus 

membros. 

De acordo com Tamayo et al. (2000), algumas organizações podem ser descritas e 

norteadas por valores técnicos e administrativos e outras podem colocar a ênfase nas 

preocupações principalmente no bem-estar dos indivíduos que as compõem. Segundo 

Tamayo e Gondim (1996), os valores organizacionais são princípios ou crenças que 

orientam a vida da empresa. Nesta definição de valores organizacionais, de acordo com 

Tamayo e Gondim, devem ser levados em consideração vários aspectos que são os 

aspectos cognitivos, os aspectos motivacionais, a função dos valores, a organização 

hierárquica dos mesmos e os tipos de valores. 

Como os valores são crenças existentes na empresa, os aspectos cognitivos, 

segundo Tamayo e Gondim (1996), constituem um elemento básico de análise. As crenças 

relativas ao que é desejável ou não na organização podem se relacionar a diversas 

dimensões da vida organizacional, entretanto, nem toda crença se constitui em um valor 

organizacional, somente as que ganham ênfase no contexto organizacional. 

Segundo os autores, os valores organizacionais têm também raiz motivacional e 

representam metas mais ou menos conscientes da empresa. Eles expressam interesses e desejos 

que podem ser um indivíduo, como o dono, o fundador ou gerente, e também podem ser um 

grupo, podendo expressar interesses tanto individuais quanto coletivos. 

Outro aspecto que deve ser considerado quanto aos valores organizacionais é a sua 

função, que, segundo os autores, é a de orientar a vida empresarial e guiar o 

comportamento dos seus funcionários. Para Tamayo e Gondim (1996), os valores 
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influenciam não só o comportamento do indivíduo como também o julgamento que ele faz 

do comportamento das outras pessoas dentro da organização. De acordo com os autores, os 

valores constituem uma espécie de ideologia que está além das normas organizacionais, pois 

estas definem o comportamento esperado dos membros da organização e os valores. 

Segundo Katz e Kahn (1978), são uma justificação para o comportamento, para as atividades 

e funções do sistema. 

Tamayo e Gondim (1996) enfatizam que a hierarquização é outro aspecto de 

relevância quando se trata dos valores organizacionais, pois, os valores implicam 

necessariamente preferência, distinção entre o importante e o secundário, entre o que tem 

valor e o que não tem. Esta hierarquização de valores pressupõe que a organização se 

implique com o mundo físico e social que nele se envolve e toma partido. Para Dias 

(2005), a cultura organizacional sustenta o processo de socialização por meio do sistema de 

valores que são vivenciados como uma experiência subjetiva compartilhada e possibilitam 

a simbolização e mediação das necessidades individuais e organizacionais. 

Com base na teoria dos valores humanos, em dados empíricos e na literatura, 

Oliveira e Tamayo (2004) iniciaram a construção do instrumento de medida. A primeira 

etapa, segundo os autores, foi constituída de definições constitutivas e operacionais de cada 

um dos tipos motivacionais dos valores humanos. A partir daí foram criados os itens, 

buscando a representação de cada um dos dez tipos de valores descritos por Schwartz 

(1992). Os autores formularam cada item com uma breve descrição do perfil de uma 

organização hipotética. A cada item, o participante da pesquisa deveria responder à 

pergunta “Quanto esta organização aqui descrita se parece com aquela que você trabalha?”. 

As respostas possíveis eram: “Não se parece em nada com minha organização”, “Não se 

parece com minha organização”, “Pouco parecida”, “Mais ou menos parecida”, “Parecida”, 

“Muito parecida com minha organização”. 

A versão final encontrada neste estudo, após vários ajustes na análise de dados, 

contou com oito fatores coerentes e interpretáveis teoricamente, e o Inventário de Perfis de 

Valores Organizacionais foi composto por 48 itens. Os coeficientes de precisão (variam 

entre 0,75 e 0,87) são satisfatórios. Os fatores encontrados por Oliveira e Tamayo (2004) 

são os seguintes: 

1. Realização: Este fator é composto por itens que representam valores que têm o sucesso 

como meta central e que demonstram competência tanto da organização como dos seus 

empregados.  
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2. Conformidade: Neste fator, os itens fazem referência à definição de limites das ações 

organizacionais e comportamentos de seus membros, priorizando o respeito a regras e 

modelos de comportamentos, tanto no ambiente de trabalho quanto no relacionamento com 

outras organizações.  

3. Domínio: Este fator contém itens que se referem ao Poder e tem como meta principal a 

obtenção de status, o controle sobre as pessoas e recursos e a busca de uma posição 

dominante no mercado. 

4. Bem-estar: A base teórica deste fator são os valores do tipo motivacional Hedonismo. 

Este fator indica a preocupação por parte da empresa em proporcionar satisfação ao 

empregado, atentando para a qualidade de vida no trabalho. 

5. Tradição: Os itens que compõem este fator se referem à preservação e ao respeito dos 

costumes e práticas consagradas pela organização que prefere manter sua forma de 

funcionamento. 

6. Prestígio Social: os itens que compõem este fator se relacionam ao Poder. A 

organização busca prestígio, admiração e respeito da sociedade por causa da qualidade dos 

seus produtos. 

7. Autonomia: Neste fator, os itens se referem à busca do aperfeiçoamento constante do 

empregado e da organização que se expressa por meio de competência, curiosidade, 

criatividade, variedade de experiência, definição de objetivos profissionais de seus 

empregados e abertura para os desafios. 

8. Preocupação com a coletividade: neste valor, estão presentes itens que se relacionam 

aos valores que orientam o relacionamento cotidiano com indivíduos próximos e com a 

comunidade. 

Nos estudos de Oliveira e Tamayo (2004) foi possível confirmar a hipótese dos 

autores de que existe similaridade motivacional entre valores organizacionais e valores 

pessoais. Segundo os autores, dois fatores do Inventário de Perfis de Valores 

Organizacionais (Autonomia e Preocupação com a Coletividade) foram compostos, cada 

um de dois tipos motivacionais. O fator Autonomia foi composto dos valores 

Autodeterminação e Estimulação e o fator Preocupação com a Coletividade foi formado 

pelos valores Universalismo e Benevolência. Além disso, o fator Poder desdobra-se em 

dois fatores diferentes que são o Prestígio e o Domínio, conforme está demonstrado no 

Quadro 2: 
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Quadro 2 – Fatores do Inventário de Perfis de Valores Organizacionais, 

Correspondência com os Tipos Motivacionais de Valores, Metas dos Valores 

Organizacionais e Coeficientes Alpha 

Fatores Correspondência Metas Alpha 

Autonomia Autodeterminação 

Estimulação 

Oferecer desafios e variedade no 

trabalho, estimular a curiosidade, a 

criatividade e a inovação. 

0,87 

Bem-estar Hedonismo Promover a satisfação, o bem-estar e a 

qualidade de vida no trabalho 

0,87 

Realização Realização Valorizar a competência e o sucesso dos 

trabalhadores. 

0,80 

Domínio Poder Obter lucros, ser competitiva e dominar o 

mercado. 

0,80 

Prestígio Poder Ter prestígio, ser conhecida e admirada 

por todos, oferecer produtos e serviços 

satisfatórios para os clientes. 

0,81 

Tradição Tradição Manter a tradição e respeitar os costumes 

da organização. 

0,75 

Conformidad

e 

Conformidade Promover a correção, a cortesia e as boas 

maneiras no trabalho e o respeito às 

normas da organização. 

0,75 

Preocupação 

com a 

Coletividade 

Benevolência 

Universalismo 

Promover a justiça e a igualdade na 

organização, bem como a tolerância, a 

sinceridade e a honestidade. 

0,86 

Fonte: Oliveira & Tamayo (2004). 

 

Segundo Oliveira e Tamayo (2004), os fatores Tradição e Conformidade referem-se 

a aspectos da vida organizacional que garantem a estabilidade da empresa e representam o 

aspecto conservador da organização, que se revela através de práticas como o respeito à 

hierarquia e às normas de comportamento. A Preocupação com a Coletividade representa o 

Universalismo e a Benevolência e tem como foco a manutenção do equilíbrio das relações 

sociais entre empregados e sociedade. O Domínio, o Prestígio e a Realização 

compartilham metas e se relacionam à Autopromoção. Nestes, é dada ênfase na 
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superioridade, na competência e no sucesso da organização. O fator Bem-estar se relaciona 

aos valores do Hedonismo, que expressa o interesse pela satisfação e pela qualidade de 

vida no trabalho por parte do empregado. A Autonomia agrega a Autodeterminação e a 

Estimulação. O foco aqui está na busca de resultados individuais e organizacionais, no 

crescimento profissional, na exploração de alternativas de trabalho, na criação de produtos 

e serviços originais, o que sugere uma abertura à mudança, mediante atuação ativa do 

empregado. Segundo Oliveira e Tamayo (2004), somente o tipo motivacional Segurança 

não configurou fator algum. Uma possível explicação para isto é que o atributo pode 

incluir uma certa ambiguidade: segurança pode compreender tanto segurança de emprego 

como segurança na execução do trabalho. 

Esta foi a construção do Inventário de Perfis de Valores Organizacionais de Oliveira 

e Tamayo (2004). Em pesquisa posterior, Dias (2005) identificou uma estrutura empírica 

com algumas diferenças em relação ao Inventário proposto por Oliveira e Tamayo (2004). 

Os indicadores de domínio e ética organizacional foram agrupados em um único fator na 

análise fatorial. Na avaliação do ajuste do modelo, através da análise fatorial confirmatória, 

o construto tradição, com seus respectivos indicadores, foram excluídos da análise. O 

Inventário de Valores Organizacionais (Anexo 2) passou a ser representado por seis fatores 

e 25 indicadores (ou itens). 

Segundo o autor, a matriz de correlação mostrou-se favorável com KMO = 0,954 e 

indicação de até seis fatores que são autonomia, bem-estar do empregado, conformidade, 

prestígio, domínio e ética organizacional e realização. Segundo Dias (2005), a variância 

explicada para o construto foi de 61,65%, sendo assim distribuída: Autonomia (40,92%), 

Bem-estar (9,65%), Realização (3,19%), Conformidade (2,72%), Prestígio (2,64%) e 

Domínio e ética (2,53%). A estrutura empírica do Inventário de Valores Organizacionais 

encontra-se em anexo (Anexo3) deste trabalho e representa os resultados da análise feita 

por Dias (2005), dando ênfase aos valores obtidos, às cargas fatoriais, às comunalidades e 

aos alphas de Cronbach. 

No estudo de Dias, as médias oscilaram dentro do intervalo de 3,84 a 5,33 e os 

desvios padrão no intervalo de 1,34 a 1,70. Segundo o autor, isto evidencia a ausência de 

variação acentuada. Domínio e ética foram agrupados em um único fator na análise fatorial 

e foi excluído o valor tradição, com seus indicadores. O teste do modelo de Oliveira e 

Tamayo (2004) realizado por Dias (2005) permitiu a confirmação de uma nova 

configuração do modelo, suportado por dados empíricos que evidenciam a validade e 

confiabilidade do instrumento, que será, então, utilizado na presente pesquisa. 



| 54 | 

3.2.1. Estudos sobre os valores organizacionais 

Segundo Dias (2005), são dois os principais enfoques nas pesquisas sobre valores 

nas organizações: o primeiro, que associa os valores ao trabalho propriamente dito, e o 

segundo, que relaciona os valores à cultura organizacional. Ravlin e Meglino (1989), 

Meglino, Ravlin e Adkins (1989), Shoskley e Morley (1989), Judge e Bretã (1992), 

Schwartz (1999) e Ros, Schwartz e Surkiss (1999), são exemplos de estudiosos que 

associam os valores ao trabalho. Eles estudam os valores sociais dos indivíduos, tais como 

realização, tolerância e honestidade, enquanto influenciadores das relações de trabalho, 

indicando a importância da compatibilidade entre valores individuais e valores do trabalho 

para a autoestima e satisfação no trabalho. Pettigrew (1979), Deal e Kennedy (1982), 

Pascale (1984), Shrivastava (1985), Wiener (1988), Zilbovicis (1988), Schein (1990), 

Hofstede (1980), Freitas (1991), são exemplos de autores que associam os valores 

organizacionais à cultura. Estes autores desenvolveram construtos para a identificação da 

cultura organizacional, porém, não especificamente sobre os valores organizacionais. 

Além disso, na literatura internacional e nacional, autores têm desenvolvido 

pesquisas especificamente sobre os valores organizacionais. Kwon, Beatty e Lueg (2000), 

realizaram um estudo que teve como objetivo determinar se os comportamentos de confiança 

e apego decorrentes das relações entre empregados e consumidores têm sido influenciados 

por antecedentes organizacionais. O estudo teve como resultado que os valores e as normas 

organizacionais poderiam se constituir em diretrizes para melhor desenvolvimento e 

manutenção em longo prazo das relações entre empregados e consumidores. 

Também foi realizada uma pesquisa por Burke (2001) a fim de examinar as relações 

entre valores organizacionais, experiências e satisfações no trabalho entre gerentes mulheres. 

O estudo mostrou, dentre outros resultados, que as mulheres dão maior importância aos 

valores organizacionais que priorizam o equilíbrio entre o trabalho e vida pessoal. 

No estudo de Vasti (2003), que teve como objetivo investigar se os valores culturais 

de individualismo e coletivismo medidos em nível individual influenciam os antecedentes 

do comprometimento organizacional, foi verificado que, apesar de alguns antecedentes do 

comprometimento serem comuns nos dois grupos de empregados pesquisados (o que 

defende valores individuais e o que defende valores coletivos), a ênfase colocada na tarefa 

versus relacionamentos difere nos indivíduos com orientações culturais diferentes. Além 

disso, para os empregados que defendem valores individuais, satisfação com o trabalho e 

promoção são determinantes primários do comprometimento afetivo e normativo, para 
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aqueles que defendem os coletivos, satisfação com o supervisor foi um importante 

antecedente do comprometimento. 

Buitendach (2005) realizou uma pesquisa com o objetivo de avaliar as possíveis 

relações entre insegurança no emprego e comprometimento organizacional afetivo dos 

trabalhadores da área de manutenção de uma empresa. Esta pesquisa mostrou que existem 

pequenas, mas significantes relações entre insegurança no trabalho e satisfação extrínseca 

no emprego e entre insegurança no emprego e comprometimento organizacional afetivo. 

No Brasil, os primeiros estudos empíricos sobre valores organizacionais foram os 

realizados por Tamayo e Gondim (1996). Eles construíram uma Escala de Valores 

Organizacionais a partir de um estudo com 537 sujeitos de 16 diferentes empresas do setor 

público e privado. Os autores fizeram uma relação de 48 valores, descritos sucintamente, 

os quais constituem o instrumento. Foi utilizada uma escala que varia de 0 a 6. Assim, 

quanto maior o número, mais importante é o valor para a organização. A análise fatorial 

revelou a existência de cinco fatores que explicaram 52,8% da variância observada. 

Em 1997, Oliveira realizou um estudo com o objetivo de verificar a hierarquia dos 

valores organizacionais e a ocorrência de ritos dentro das empresas, além de testar um 

modelo explicativo de comprometimento afetivo em uma organização de 

telecomunicações. Para isto, fez uso da escala de valores organizacionais de Tamayo e 

Gondim (1996), da escala de ritos organizacionais e da escala de comprometimento 

organizacional afetivo de Siqueira (1995). 

Tamayo (1998) estudou a relação entre os valores organizacionais e a satisfação no 

trabalho, entre os valores organizacionais e a cidadania organizacional e entre os valores 

organizacionais e o comprometimento afetivo. Os resultados deste estudo sugeriram que o 

comportamento de cidadania empresarial, de satisfação no trabalho e de comportamento 

organizacional afetivo podem ser determinados pelas prioridades axiológicas da organização. 

Na pesquisa de Tamayo, Mendes e Paz (2000), os autores desenvolveram e validaram o 

Inventário de Valores Organizacionais, composto por 36 itens que descrevem características 

organizacionais representativas dos diversos valores organizacionais, como: capacidade de 

inovar na organização; tradição e respeito às ordens; clima de ajuda mútua. Os 36 itens 

apresentam uma escala que varia de 0 (nada importante) a 6 (extremamente importante). Os 

36 itens dividem-se em 6 fatores: autonomia (α=0,81); conservadorismo (α=0,78); hierarquia 

(α=0,88); igualitarismo (α=0,86); domínio (α=0,84); e harmonia (α=0,61). 

Tamayo, Mendes e Paz (2000) construíram o Inventário de Valores Organizacionais 

baseados em três problemas fundamentais para a organização: 1. A relação indivíduo-grupo; 
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2. A elaboração de uma estrutura (papéis, normas, sub-sistemas, estratégias de trabalho, etc.) 

para garantir o funcionamento da organização e 3. A relação entre a organização e o meio 

ambiente natural e social no qual a empresa está inserida. Antes da construção deste 

Inventário, Tamayo e Gondim (1996) elaboraram uma Escala de Valores Organizacionais, 

porém, segundo Tamayo et al. (2000), esta escala não representava suficientemente os 

valores organizacionais. Na elaboração do Inventário foram incluídos novos itens. 

Oliveira e Tamayo (2004) realizaram um estudo que teve por objetivo a construção 

e validação da medida da percepção dos valores organizacionais tomando como base 

teórica os tipos motivacionais de valores propostos por Schwatz (1992). Segundo Schwartz 

e Bilsky (1987, p. 551), os valores humanos podem ser definidos como “princípios ou 

crenças sobre comportamentos ou estados de existência, que transcendem situações 

específicas, que guiam a seleção ou avaliação de comportamentos ou eventos e que são 

ordenados por sua importância”. De acordo com estes autores, os valores são 

representações cognitivas de três exigências humanas universais: biológicas do indivíduo, 

sociais de interação e socioinstitucionais de sobrevivência e bem-estar dos grupos. 

Schwartz (1992), a partir dessas exigências, construiu uma tipologia contendo dez tipos 

motivacionais de valores que se encontram listados no Quadro 3: 

 

Quadro 3 – Tipos motivacionais de valores 

Tipos Metas 

Hedonismo Prazer e gratificação sensual para si mesmo. 

Realização Sucesso pessoal obtido através de demonstração de 

competência. 

Poder social Controle sobre as pessoas e os recursos, prestígio. 

Autodeterminação Independência de pensamento, ação e opção. 

Estimulação Excitação, novidade, mudança, desafio. 

Conformidade Controle de impulsos e ações que podem violar normas sociais 

ou prejudicar os outros. 

Tradição Respeito e aceitação dos ideais e costumes da sociedade. 

Benevolência Promoção do bem-estar das pessoas íntimas. 

Segurança Integridade pessoal, estabilidade da sociedade, do 

relacionamento e de si mesmo. 

Universalismo Tolerância, compreensão e promoção do bem-estar de todos e da 

natureza. 

Fonte: Schwartz (1992). 
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Schwartz (1992) foi além da tipificação e ainda confirmou a hipótese de que os 

valores servem a interesses distintos. Os cinco primeiros valores listados no Quadro 3 

(Hedonismo, Realização, Poder social, Autodeterminação, Estimulação) servem a 

interesses individuais, e os três seguintes (Conformidade, Tradição e Benevolência) servem 

a interesses coletivos. Os outros dois valores, elencados por Schwarts, servem a interesses 

mistos e se localizam em regiões referentes aos interesses individuais e coletivos. 

Os resultados da pesquisa de Schwartz (1992) mostram que existem relações de 

compatibilidade e de conflito quando se busca simultaneamente diferentes tipos de valores. 

Os que são compatíveis são os seguintes: Poder e Realização, Realização e Hedonismo, 

Hedonismo e Estimulação; Estimulação e Autodeterminação; Autodeterminação e 

Universalismo, Universalismo e Benevolência, Tradição e Conformidade, Conformidade e 

Segurança, Segurança e Poder. As relações de conflito identificadas pelo autor se dão 

quando os seguintes tipos de valores são priorizados pelos indivíduos: Autodeterminação e 

Estimulação versus Conformidade, Tradição e Segurança; Universalismo e Benevolência 

versus Realização e Poder, e Hedonismo versus Conformidade e Tradição. 

Schwartz (1999) também estudou os valores em nível cultural. Segundo o autor, 

estes valores representam ideias compartilhadas sobre o que é bom, correto e desejável em 

uma sociedade. A partir das dimensões culturais apontadas pelo autor, a saber: 

conservadorismo versus autonomia, hierarquia versus igualitarismo e domínio versus 

harmonia, o autor realizou um estudo comparativo de culturas nacionais que envolveu 49 

nações que foram agrupadas de acordo com o valor cultural predominante. 

De acordo com Oliveira e Tamayo (2004), desses estudos de Schwartz, é possível 

ver que a teoria e a mensuração dos valores, sejam individuais ou culturais, estão bastante 

avançadas, porém, no que se refere aos valores organizacionais, ainda não. Segundo os 

autores, em nível internacional, os estudiosos têm se preocupado em verificar, através de 

um único instrumento (e é nisto que consiste a crítica a estes estudos), o grau de 

ajustamento ou de congruência entre os valores pessoais e os organizacionais. Para tanto, é 

solicitado que o respondente avalie seus valores pessoais numa primeira etapa e 

posteriormente avalie os valores organizacionais (Tepeci & Bartlett, 2002). 

Segundo Oliveira e Tamayo (2004) essa forma de mensuração não permite uma 

diferenciação clara por parte dos respondentes entre valores pessoais e organizacionais. 

Estes não devem ser confundidos uns com os outros, pois, o sistema de valores pessoais 

nem sempre coincide com o de organizacionais. Para os autores, na literatura nacional, não 
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foram encontrados estudos semelhantes aos citados, nos quais um único instrumento 

medisse os dois tipos de valores. 

De acordo com Oliveira e Tamayo (2004), tanto a Escala de Valores 

Organizacionais de Tamayo e Gondim (1996), quanto o Inventário de Valores 

Organizacionais (IVO) de Tamayo, Mendes e Paz (2000) têm sido muito utilizados e com 

sucesso em pesquisas sobre valores realizadas no Brasil (Tamayo, 1997, Oliveira, 1997, 

Tamayo, 1998 e 1999, Mendes & Tamayo, 2001, Borges, Argolo, Pereira, Machado & 

Silva, 2002, Poupak, 2003). Para os autores, os dois instrumentos de avaliação utilizados 

no Brasil têm parâmetros de validade e precisão satisfatórios. Apesar disso, os autores 

construíram um novo instrumento de avaliação dos valores organizacionais, chamado 

Inventário de Perfis de Valores Organizacionais. A explicação é que valores 

organizacionais e valores pessoais convivem nas organizações, o que justifica as tentativas 

de estudar a relação entre essas duas categorias de valores. Segundo Tamayo (2005), os 

valores organizacionais se originam em valores pessoais, pois são sempre introduzidos por 

pessoas nas empresas. Segundo o autor, existe uma similaridade motivacional entre os dois 

tipos de valores. De acordo com Oliveira e Tamayo (2004), esta similaridade é que foi a 

base para a construção do Inventário de Perfis de Valores Organizacionais. Sendo assim, os 

valores pessoais, aos quais os especialistas também chamam de valores básicos, por serem 

o fundamento de todos os outros, servem de apoio aos organizacionais. 
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METODOLOGIA 

 

4.1. Procedimentos gerais 

Esta pesquisa foi submetida à Comissão Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos da Universidade Federal de São João del-Rei, contudo, até a data de defesa da 

dissertação, a pesquisa não havia sido analisada, não tendo portanto, a resposta da 

Comissão. No entanto, este estudo não envolve riscos e/ou desconforto para os 

participantes que, além disso, foram esclarecidos no Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Anexo 4) sobre a pesquisa e concordaram em participar voluntariamente dela. 

Como a pesquisa foi realizada na Serasa Experian, é importante ressaltar os 

procedimentos para a chegada na empresa e para a coleta de dados. Em Outubro do ano de 

2009 foi feito um contato com o coordenador do Programa Serasa de Empregabilidade de 

Pessoas com Deficiência, através de e-mail, com uma carta de apresentação da pesquisa e o 

pedido de autorização para a realização da mesma na organização. Apesar de a coleta de 

dados ter se dado em meados de 2010, o contato estabelecido previamente foi devido à 

realização do exame de qualificação no processo do Programa de Mestrado em Psicologia da 

Universidade Federal de São João del-Rei. Era importante realizá-lo já tendo em vista o local 

onde seria realizada a pesquisa. O e-mail foi respondido, autorizando o estudo na Serasa.  

O segundo contato com a organização foi realizado em Abril de 2010, quando a 

correspondência de apresentação da pesquisa foi encaminhada à Gestão de Conhecimento 

da empresa, que é responsável por gerenciar os estudos que se desenvolvem na Serasa. 

Nessa ocasião, foram negociadas a forma de aplicação dos questionários, as datas e 

horários de coleta de dados. A princípio, a pesquisadora aplicaria os questionários em todas 

as pessoas, porém, a pedido da Gestão de Conhecimento da empresa, o questionário teve 

de ser rearranjado, devido à dificuldade de encontrar um tempo para que todas estas 

pessoas pudessem respondê-lo. Sendo assim, foi pensada uma maneira de fazer com que o 

questionário chegasse a todas elas: o instrumento foi estruturado no site EncuestaFacil e o 

link foi enviado por e-mail a todas as pessoas com deficiência que trabalham na Serasa e 

seus gestores. 

Através deste contato também foram agendadas as datas de realização das 

entrevistas que foram realizadas pela pesquisadora na sede da Serasa. As entrevistas foram 
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realizadas nos dias 20 e 21 de Julho de 2010. Foram realizadas ao todo dez entrevistas, 

sendo duas com dois coordenadores do Programa Serasa de Empregabilidade de Pessoas 

com Deficiência, quatro com pessoas com deficiência que trabalham na organização e 

quatro com os gestores dessas pessoas. As entrevistas foram gravadas com a autorização 

dos participantes da pesquisa e, posteriormente, transcritas na íntegra. 

Após a defesa desta dissertação, com as devidas considerações, foi feito o retorno 

aos participantes desta pesquisa através do envio de uma cópia da dissertação ao 

coordenador do Programa Serasa de Empregabilidade de pessoas com deficiência e de um 

artigo com os resultados do estudo a todos os participantes deste estudo. 

4.2. Procedimentos específicos 

A presente pesquisa pode ser classificada como descritiva de campo. De acordo 

com Ponte, Oliveira, Moura e Barbosa (2008), este tipo de pesquisa tem por objetivo “a 

descrição de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre 

variáveis” (p. 5) e utiliza métodos padronizados de coleta de dados, tais como 

questionários e observação sistemática. Segundo os autores, a pesquisa descritiva pura tem 

por natureza ser quantitativa, porém pode ser também quanti e qualitativa, ao mesmo 

tempo, quando representar descrição de amostra não-probabilística, que é o caso deste 

estudo. 

Minayo, Souza, Constantino e Santos (2005) diferenciam a metodologia 

quantitativa da qualitativa e propõem o método de triangulação que permite vislumbrar o 

objeto de estudo a partir de óticas diferenciadas, que não são contraditórias, pelo contrário, 

se complementam em uma análise mais aprofundada sobre o tema a ser estudado. De 

acordo com os autores, a triangulação é uma relação entre opostos complementares, ou 

seja, é uma tentativa de aproximação de “abordagens positivistas e compreensivistas, entre 

métodos quantitativos e qualitativos, entre desenhos diversos e entre várias técnicas” (p. 2). 

Sendo assim, este trabalho buscará metodologias de pesquisa que abordem o objeto de 

estudo de modo tanto quantitativo quanto qualitativo, que utilize técnicas diferenciadas e 

desenhos diversos para o estudo das possíveis relações entre concepções de deficiência e 

valores organizacionais. 

Para melhor organização didática dos dados desta pesquisa, as metodologias que 

abordam o fenômeno de modo quantitativo constituíram a primeira etapa desta pesquisa, e 

as que abordam o fenômeno de modo qualitativo, a segunda etapa desta pesquisa. 
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4.2.1. Primeira Etapa: abordagem quantitativa 

Os dados para esta etapa da pesquisa foram coletados através da aplicação de dois 

questionários: Inventário de Valores Organizacionais (Dias, 2005) e o Inventário de 

Concepções de Deficiência em Situações de Trabalho (Carvalho-Freitas, 2007a). 

O Inventário de Concepções de Deficiência foi utilizado com o objetivo de medir a 

concepção de deficiência sob diferentes aspectos, ou seja, dissociando o inventário em 

blocos de asserções, obtendo, assim, como resultante, os modelos teóricos capazes de 

medir a concepção de deficiência. Conforme descrito no item “3.1. Concepções de 

Deficiência” deste trabalho, o ICD-ST trata-se de um instrumento de pesquisa no formato 

de survey, cujos itens que o compõem encontram-se associados a uma escala Likert de seis 

possibilidades de resposta, sendo elas: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo muito; (3) 

Discordo pouco; (4) Concordo pouco; (5) Concordo muito e (6) Concordo totalmente. O 

respondente deve assinalar a alternativa que mais se assemelha ao seu grau de 

concordância com os 21 itens estruturados no ICD-ST. 

Para analisar a percepção das pessoas com deficiência a respeito dos valores 

organizacionais, foi administrado um instrumento também no formato survey, cujos itens 

que o compõem encontram-se associados a uma escala de concordância do tipo Likert, 

constituída de sete possibilidades de resposta, sendo elas: (1) Nada parecida; (2) Muito 

pouco parecida; (3) Pouco parecida; (4) Moderadamente parecida; (5) Parecida; (6) Muito 

parecida e (7) Extremamente parecida. Neste inventário, o respondente deve analisar o 

quanto a organização que trabalha se parece com a organização descrita neste instrumento 

de pesquisa sob diferentes aspectos, ou seja, dissociando o inventário em blocos de 

asserções, obtendo, assim, como resultante, os modelos teóricos capazes de medir a 

percepção das pessoas com deficiência a respeito dos valores organizacionais. 

Os questionários foram enviados por e-mail para todas as oitenta e cinco pessoas 

com deficiência que trabalham na Serasa e para seus gestores. Este procedimento teve suas 

vantagens e também desvantagens. A vantagem é que facilitou o acesso a todas as pessoas 

e elas puderam responder no tempo que consideraram mais adequado. A desvantagem é 

que o número de respondentes foi baixo, mesmo frente às várias outras tentativas de enviar 

o questionário a toda a população. Obteve-se resposta de quinze pessoas com deficiência e 

um gestor. Na categoria de pessoas com deficiência, este número representa 17% de 

resposta, considerando que a Serasa possuía 85 pessoas com deficiência em seu quadro de 

pessoal. Este índice, segundo Malhotra (2001), é um índice esperado pela literatura na 
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área, para surveys por e-mail (em torno de 15%). Como, na categoria de gestores, tivemos 

somente um respondente, esta categoria foi excluída da análise. 

O prazo dado para as pessoas responderem ao questionário era de vinte dias. 

Porém, como o número de respostas tinha sido baixo, prorrogamos o tempo por mais vinte 

dias, mas não obtivemos mais nenhum respondente. Após este prazo e com os dados para a 

primeira etapa deste estudo coletados, foi montado um banco de dados no software SPSS 

for Windows. Foi feita a Análise Estatística Descritivas de cada inventário e depois a 

Correlação de Spearman entre os dados dos dois inventários, a fim de verificar se existia 

relação entre estes dois construtos. 

4.2.2. Segunda Etapa: abordagem qualitativa 

De acordo com Minayo et al. (2005), a abordagem qualitativa preocupa-se com a 

compreensão interpretativa da ação social. Segundo os autores, esta abordagem leva em 

conta a compreensão, a inteligibilidade dos fenômenos sociais e o significado e a 

intencionalidade que lhe atribuem os atores. O foco da abordagem qualitativa é a experiência 

humana e o reconhecimento de que as realidades humanas são complexas. As conclusões 

chegadas através da Abordagem Qualitativa não são universalizáveis, embora a compreensão 

dos contextos estudados permita inferir sobre contextos mais abrangentes e comparáveis. 

Para esta etapa da pesquisa, será utilizada a metodologia de Estudo de Caso. 

Segundo Ventura (2007, p. 384), o Estudo de Caso é uma modalidade de pesquisa que pode 

ser “entendido como uma metodologia ou uma escolha de um objeto de estudo definido 

pelo interesse em casos individuais”. De acordo com a autora, essa modalidade de pesquisa 

busca investigar um caso específico que seja bem delimitado e contextualizado em tempo e 

lugar. 

De acordo com Gil (1995), é possível definir quatro fases do Estudo de Caso, 

apesar de esta modalidade de pesquisa não compreender um roteiro muito rígido: 1. A 

escolha da unidade-caso; 2. Coleta de dados; 3. Seleção, Análise e Interpretação dos Dados 

e 4. Elaboração do Relatório. Neste trabalho, as fases do estudo de caso podem ser 

elaboradas da seguinte forma: 

1) Escolha da unidade-caso: A unidade-caso deste estudo foi a Serasa Experian. A 

escolha desta empresa se deu pelo fato de ser referência em inclusão de pessoas com 

deficiência no trabalho e em acessibilidade. 
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2) Coleta de dados: Além da coleta de dados feita através da primeira etapa de cunho 

quantitativo desta pesquisa, para a coleta de dados de cunho qualitativo foram feitas 

entrevistas com os dois coordenadores do Programa Serasa de empregabilidade de 

pessoas com deficiência, entrevistas com quatro pessoas com deficiência que 

trabalham na empresa e quatro entrevistas, uma com cada gestor dessas pessoas. A 

montagem dos roteiros das entrevistas teve como suporte a literatura revisada. As 

entrevistas foram gravadas com o consentimento dos participantes, e, posteriormente, 

transcritas na íntegra. Conforme Godoy (1995), a entrevista individual semiestruturada 

é aquela que parte de questionamentos básicos apoiados em teorias e perguntas que 

dizem respeito diretamente à pesquisa, possibilitando muitas interrogações e ensejando 

novas indagações à medida que são recebidas as respostas dos informantes. Os roteiros 

para estas entrevistas encontram-se em anexo neste trabalho (Anexo 5). Além disso, 

uma pesquisa documental foi conduzida simultaneamente com o objetivo de reunir 

informações relativas ao tema pesquisado. Foi utilizado também o Passeio 

Acompanhado, que é um método desenvolvido por Dischinger (2000), e, tem como 

objetivo principal, de acordo com Lunardi (2007), a avaliação dos pontos facilitadores 

e dificultadores na realização de determinadas atividades decorrentes do ambiente 

arquitetônico. Os passeios acompanhados consistem em visitas realizadas pelo 

pesquisador ao local de estudo, em companhia de um convidado. Segundo Lunardi 

(2007), nos passeios, são propostos antecipadamente percursos e atividades que serão 

supervisionados pelo pesquisador, objetivando a avaliação das ações da pessoa e de 

sua relação com o ambiente. De acordo com a autora, “a maneira clássica de organizar 

um passeio consiste em seguir o encaminhamento cronológico das atividades em um 

dado lugar” (p. 91). Segundo Lunardi (2007), o pesquisador não assume o papel de 

condutor ou ajudante do convidado durante o percurso, ele apenas o acompanha e pede 

ao convidado que descreva em detalhes as questões relativas ao passeio, tais como a 

descrição das tomadas de decisão durante o percurso e a manifestação de opiniões 

sobre os possíveis problemas encontrados durante a realização das atividades. Para 

Lunardi (2007), é importante conhecer o modo como a pessoa lê, compreende e utiliza 

os elementos físicos do ambiente, tomando suas decisões no processo para chegar ao 

seu destino ou realizar sua atividade. 

3) Seleção, Análise e Interpretação dos Dados: Esta etapa foi feita através de análise de 

conteúdo. Godoy (1995), afirma que, na sua origem, a análise de conteúdo tem 

privilegiado as formas de comunicação oral e escrita, o que não deve excluir outros 
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meios de comunicação. Qualquer comunicação que vincule um conjunto de 

significações de um emissor para um receptor pode, em princípio, ser traduzida pelas 

técnicas de análise de conteúdo. Parte do pressuposto que, por trás do discurso 

aparente, esconde-se outro sentido que convém descobrir. Segundo Godoy (1995), 

todas as formas de comunicação podem ser analisadas por este método. Bardin (1994) 

assinala três etapas no trabalho com a Análise de Conteúdo e, neste trabalho, a análise 

de conteúdo se dará com base nestas três etapas: 

 A pré-análise: em que será feita a organização do material que será utilizado para a 

coleta dos dados. 

 A descrição analítica: nesta fase do processo de análise de conteúdo, o material que 

constituirá o corpus da pesquisa será mais bem aprofundado, e, segundo Bardin 

(1994), é nesta etapa que surgem quadros de referências, buscando sínteses 

coincidentes e divergentes de ideias. 

 Interpretação inferencial: é nesta etapa que se dará a análise de conteúdo propriamente 

dita. Para Bardin, a reflexão e a intuição, com embasamento em materiais empíricos, 

estabelecem relações com a realidade aprofundando as conexões das ideias, chegando, 

se possível, à proposta básica de transformações nos limites das estruturas específicas 

e gerais. 

4.3. Amostra 

Para a primeira etapa da pesquisa: 

 

A amostra da primeira etapa da pesquisa foi uma amostra de conveniência, 

composta por quinze pessoas com deficiência que trabalham na Serasa e que se dispuseram 

a responder à pesquisa. 

 

Para a segunda etapa da pesquisa: 

 

A amostra da segunda etapa da pesquisa foi composta de três grupos: 

1) O primeiro é o grupo dos dois coordenadores do Programa de Empregabilidade de 

Pessoas com deficiência, que também possuem deficiência. Um deles é usuário de 

cadeira de rodas e a outra possui deficiência visual. Essa pessoa com deficiência visual 

também realizou o passeio acompanhado pela empresa. 
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2) O segundo é o grupo de quatro gestores de pessoas com deficiência que responderam a 

entrevistas semiestruturadas sobre a inclusão de pessoas com deficiência na empresa. 

3) O terceiro é o grupo de quatro pessoas com deficiência que responderam a entrevistas 

semiestruturadas. 

4.4. Procedimentos de coleta dos dados 

A coleta de dados para a primeira etapa da pesquisa foi feita através da internet, no 

site de pesquisa chamado EncuestaFacil, e a segunda etapa foi feita na própria 

organização. Para a primeira etapa, foi utilizado o método survey de desenho transversal, 

que, segundo Malhotra (2001), se baseia no inquérito dos participantes, através de 

questionário estruturado, visando uma padronização no processo de coleta de dados. Nesta 

pesquisa foi utilizado o Inventário de Valores Organizacionais (Dias, 2005) e o Inventário 

de Concepções de Deficiência em Situações de Trabalho (Carvalho-Freitas, 2007a). Para a 

segunda etapa, foi utilizada a metodologia de pesquisa semiestruturada com os 

coordenadores do Programa de Empregabilidade, com as pessoas com deficiência e com 

seus gestores. Além disso, foi realizado um passeio acompanhado no espaço físico da 

empresa com uma pessoa com deficiência visual que trabalha na organização. 

4.5. Procedimentos para análise dos dados 

Concluída a etapa de coleta de dados, estes foram analisados com base no 

referencial teórico e nos objetivos da pesquisa. Primeiramente, foi realizada a análise dos 

dados secundários, referidos na pesquisa documental, e uma caracterização da Serasa 

Experian e de sua gestão, buscando esclarecer o modo de funcionamento da empresa. 

Posteriormente, foi feita a análise dos dados primários, com os resultados dos questionários 

e das entrevistas individuais. Ao término dessa análise, houve o cruzamento das 

informações de interesse da pesquisa. Os dados primários da primeira etapa da pesquisa 

foram analisados, registrando as respostas dos participantes em forma de banco de dados 

no software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), um programa para análise 

estatística em ciências sociais. Posteriormente, foram feitas as Análises Estatísticas 

Descritivas dos dados obtidos nos inventários através do auxílio do software SPSS e, 

finalmente, foi feita a Correlação de Spearman entre os dois inventários, com a finalidade 

de verificar a existência de relação entre os construtos. Para a segunda etapa da pesquisa, 
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foram utilizados procedimentos da Análise de Conteúdo, descritos anteriormente, para a 

análise das falas nas entrevistas. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1. Caracterização da Serasa Experian 

 

Consegui colocar em prática na Serasa um modelo de gestão com 

o qual sempre sonhei, inteiramente baseado em princípios, valores e 

conceitos, e sempre colocando as pessoas, de dentro e fora da empresa, no 

centro, afinal elas são a razão de tudo o que se faz. 

Élcio Anibal de Lucca 

 

Na década de 1960, num congresso de bancos, nasceu a ideia de centralizar os 

dados cadastrais e padronizar as contas de balanço das empresas para os bancos, devido à 

necessidade de redução de custos administrativos na concessão de crédito para empresas. 

Assim, em 26 de Junho de 1968, buscando atender a esta demanda, em uma ação 

cooperada entre os bancos, a Serasa foi criada, tendo como construtor o seu primeiro 

presidente, Dr. Geraldo Gastão Vidigal, que presidiu a organização durante a primeira 

década de existência da organização. Segundo o Relatório de Sustentabilidade Serasa 

(2006), os primeiros focos de trabalho foram a padronização e a análise de balanços e o 

apontamento do risco de antecedência, que era classificado como baixo, médio ou alto, 

além da coleta de negativos públicos. Nos dez anos de presidência de Vidigal, o quadro de 

pessoal que no início era de no máximo 50 pessoas, em 1978, chegou a 600 pessoas. Max 

Sender foi sucessor de Vidigal até 1991. Nesta época, foi implantada a informatização da 

organização com a aquisição de computadores, além da Ficha Cadastral e a Consulta à 

Central de Restrições, produtos fornecidos pela empresa. O atendimento era voltado aos 

bancos e havia algumas dezenas de empresas clientes. 

Em 1991, assumiu a presidência da Serasa Élcio Anibal de Lucca, importante 

empresário que contribuiu muito para a gestão praticada pela empresa nos dias atuais. 

Lucca presidiu a organização até Janeiro de 2008. Depois disso, a empresa teve mais dois 

presidentes: Francisco Valim, até janeiro de 2010, e Ricardo Loureiro, que trabalha na 

Serasa desde 1988 como Chief Operating Officer (COO) e que assumiu o cargo depois que 

Valim foi promovido pela Experian a Chief Executive Officer (CEO) da Experian para a 

Europa, Oriente Médio, África e América Latina. 
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Até 1990, a empresa tinha como atividade a centralização dos serviços de 

confecção de Ficha Cadastral Única, compartilhada por todos os bancos associados. A 

empresa passou a expandir sua atuação para todos os segmentos da economia e para 

empresas de todos os portes a partir da década de 1990. Com a posse da terceira gestão 

administrativa, a Serasa iniciou o seu processo de abertura a todos os segmentos da 

economia. Segundo o Relatório de Sustentabilidade da organização, ela diversificou seus 

produtos, implantou melhorias, expandiu os sistemas de informática e de administração, 

criou novos conceitos organizacionais e inovou ao implantar as Tecnologias de Crédito e 

de Gestão, complementando a utilização da Tecnologia da Informação (TI). Hoje, a 

Serasa facilita cerca de quatro milhões de negócios por dia, demandados por 400 mil 

clientes diretos e indiretos. A partir de 2007, a Experian, líder mundial no fornecimento 

de serviços de informação, marketing e gerenciamento de crédito a organizações e 

consumidores, adquiriu o controle acionário da empresa. De acordo com Lucca (2008), 

em junho de 2007, a Serasa foi avaliada por analistas em US$ 2,6 bilhões. Neste ano, 

65% da Serasa foi negociado para a Experian e passou a se chamar Serasa Experian. De 

acordo com o Relatório de Sustentabilidade Serasa (2007), incluindo a Serasa, a Experian 

conta com cinco centros de crédito: a sede corporativa em Dublin, Irlanda, outras duas 

sedes operacionais em Nottingham, Inglaterra, e na Califórnia, Estados Unidos. Além 

disso, possui escritórios em toda a Europa, no Oriente Médio, na África e na Ásia. 

A Serasa Experian detém o mais extenso banco de dados da América Latina sobre 

consumidores, empresas e grupos econômicos, possuindo, depois dos Estados Unidos, o 

maior escritório mundial de crédito. A organização oferece soluções que abrangem todas as 

etapas do ciclo de negócios, ou seja: Prospecção de Mercado, Gestão de Clientes, Retenção 

e Rentabilização, Aquisição e Concessão de Crédito, Gestão do Portfólio de Crédito, 

Gestão de Cobrança e Fraude e Validação. 

O modelo de gestão elaborado por Élcio Aníbal de Lucca teve sempre como foco 

principal o ser humano e, por sua importância para o desenvolvimento ocorrido na 

empresa, será tratado nesta seção. Para isso, tomamos como base os relatórios de 

sustentabilidade da empresa, disponibilizados a todo o público com o objetivo de tornar 

transparente o funcionamento da empresa, e o livro Gestão para um mundo melhor, em 

que Lucca (2008) narra sua trajetória antes da Serasa e nesta organização. 

Nestes anos de gestão de Lucca, a receita da Serasa evoluiu 4.331% e o lucro 

líquido, 34.233%. Em 1989, a organização possuía cerca de 300 clientes e em 2008, 
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quando deixou a presidência, já possuía 400.000. Segundo o autor, este crescimento se 

deve ao modelo de gestão que implantou na empresa, modelo este alicerçado dentro de 

princípios, valores e conceitos que construam o bem comum e que tenham sustentação ao 

longo do tempo, conciliando o sucesso das pessoas, da empresa e do país. Torna-se 

necessário, então, neste trabalho, contar um pouco da trajetória de Lucca na Serasa para 

compreender a gestão da sustentabilidade que fez da Serasa o maior “bureau” de crédito 

da América Latina e o segundo maior do mundo. 

Lucca foi contratado pela Serasa em abril de 1989 como diretor de Marketing e, em 

1991, assumiu a presidência da empresa. Desde então, já possuía a “convicção de que a 

valorização dos princípios que dignificam a vida é o alicerce de uma boa gestão” (Lucca, 

2008, p. 2). Segundo Lucca, quando assumiu a presidência, teve como objetivo primordial 

a perenidade, que hoje é conhecida como sustentabilidade. 

Antes mesmo de ingressar na Serasa, Lucca se destacava por seu histórico 

empreendedor e inovador, trabalhando desde muito cedo. Quando questionado em 

entrevistas e palestras sobre a origem da sua gestão baseada em valores em uma época que 

ainda não se falava disso, ele responde que talvez esta origem esteja na sólida formação 

moral transmitida pelos pais que o ensinaram a força da fé e a determinação pelo espírito. 

Lucca demonstra ter valores espirituais e crenças muito enraizadas na fé, o que, segundo 

ele, são valores importantes dentro das organizações. 

Como diretor de marketing, Lucca começou atuando no sentido de criar uma 

identidade consolidada para a Serasa e só a partir daí investir em propaganda, pois, 

segundo ele, era necessário trabalhar na realidade da organização, e por isso, a 

comunicação deveria expressar a realidade da organização, realidade que, para Lucca, não 

era muito favorável. Em nível interno, a organização buscava reduzir o custo, pois não 

havia verbas, e a nível externo, a inflação era de 980,21% em 1988. Lucca optou por 

levantar as ações mais prioritárias naquele momento, através de um diagnóstico feito em 

visitas a clientes e fornecedores da organização. Segundo o autor (2008), era necessário 

“sentir” o mercado para depois contribuir na melhora da empresa, que até então tinha a 

imagem de ser uma organização antiquada e “careira”. 

O primeiro passo adotado, então, foi modificar as fichas cadastrais que não eram de 

simples utilização, mas muito grandes e levavam um tempo longo para serem feitas. 

Buscaram-se soluções, então, para o produto e a produção, substituindo aquelas fichas por 

outras de tamanho A4, fato que exigiu muito trabalho na época, embora inovador no 
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processo produtivo. Isto resultou no baixar de custos e no aumento da produtividade, o que 

melhorou a logística da produção das fichas cadastrais, e o produto foi bem aceito pelos 

clientes, que até então eram chamados de “usuários”. Esta nomenclatura, segundo Lucca, 

era uma questão cultural na empresa, porém o incomodava o fato dessas palavras terem 

sentidos diferentes. Segundo o autor, a palavra “usuário” servia para definir as pessoas de 

dentro da empresa e “cliente” para aquele que utiliza o serviço. Esta foi uma pequena 

alteração determinante para um melhor comportamento no processo produtivo e de vendas, 

tanto que o ENASE (Encontro Nacional dos Administradores Serasa), que acontece 

anualmente na Serasa em 1990, foi o primeiro evento a ter um tema nomeado: “O ano do 

cliente”. A partir daí, todos os anos tiveram temas que deviam ser trabalhados pela 

empresa, com a finalidade de sintetizar a orientação de sua gestão empresarial. 

Segundo Lucca, a partir deste momento, a Serasa passou de uma empresa que 

olhava para “dentro”, para uma empresa voltada para o mercado. O autor diz que após 

pequenas melhorias e cuidados no processo de comunicação, os resultados começaram a 

aparecer e o faturamento crescer. Passaram, em dois anos, de 300 para 500 clientes. Outra 

experiência narrada pelo autor foi a inserção de uma prática de criatividade dentro da 

empresa que consistia em manter o olhar em tudo, imaginando se aquilo fosse diferente 

quais benefícios poderia acarretar para a empresa. 

Perto de completar dois anos na empresa, o conselho decidiu que, com a 

aposentadoria do primeiro presidente, quem ocuparia o seu lugar seria Lucca que, em 

1991, assumiu a presidência da Serasa. Desde então, começou a criar, a desenvolver e a 

formalizar o modelo de gestão trabalhado na empresa. 

O primeiro conceito implementado por Lucca para a Gestão Organizacional da 

Serasa foi o “Ser Serasa”, utilizado até os dias atuais para designar qualquer pessoa que 

faça parte da organização. Este conceito surgiu em uma das reuniões em que Lucca 

começou a questionar: o que é uma empresa? E desdobrando essa pergunta, chegou à 

resposta de que a empresa de fato são os que criam, desenvolvem, vendem os produtos. 

Então surgiu a frase “A Serasa somos nós”, ou seja, a empresa são as pessoas. A frase 

levou à expressão “Ser Serasa” para designar os profissionais que atuavam na empresa. 

Para a organização, segundo o seu Relatório de Sustentabilidade (2007), o 

desenvolvimento de seu público interno é de primordial importância. Todas as pessoas que 

são contratadas pela empresa passam a ser denominadas “Ser Serasa”, que é o principal 

agente do processo de cidadania empresarial. O Ser Serasa é o princípio norteador da 



| 71 | 

cultura organizacional da empresa. De acordo com o Relatório de Sustentabilidade da 

empresa, o Ser Serasa é “um conjunto de valores e crenças baseados em princípios cristãos, 

que visa a resgatar a satisfação pela realização pessoal em uma empresa que valoriza o ser 

humano; destacar-se por seus níveis de qualidade e ética empresarial; fortalecer os agentes 

econômicos e atender aos interesses comunitários, com equilíbrio e harmonia” (p. 53). 

Segundo o Relatório de Sustentabilidade Serasa (2006), cada profissional da 

empresa é considerado essencial no Processo da Qualidade Serasa (PQS), no qual “cada 

indivíduo representa uma célula essencial desse conceito na busca de crescentes níveis de 

excelência: a célula alimenta o corpo que, em contrapartida, provê as condições de 

realimentação e vida para essas células” (p. 105) Para Lucca (2008), o conceito Ser Serasa 

é um processo que se retroalimenta, pois, o crescimento das pessoas leva ao crescimento da 

empresa e o crescimento da empresa leva ao crescimento das pessoas. 

Lucca (2008) narra um episódio importante para mostrar a ética da organização. Em 

1996, a organização comprovou que algumas pessoas da Central de Restrições, inclusive o 

líder, estavam envolvidas na negociação para tirar nomes do negativo do cadastro. No 

entanto, demitir um órgão inteiro poderia causar danos para a empresa. Antes de demitir a 

todos, a organização alugou um imóvel fora e longe da empresa, onde fizeram uma 

duplicação: todas as informações que iam para a central, iam também para a nova locação. 

Foi selecionada uma equipe de mulheres com mais de 30 anos, viúvas, solteiras ou 

separadas, com filhos e que necessitassem muito de emprego, foram sendo treinadas antes da 

dispensa da velha equipe, que até então estava sendo investigada. Após investigação, a 

Serasa confirmou o envolvimento do órgão inteiro na negociação. A Serasa extirpou o órgão 

inteiro, anunciando que toda a Central de Restrições havia sido dispensada. De acordo com 

Lucca, não houve nenhuma questão trabalhista para a Serasa, pois os demitidos sabiam 

exatamente o que tinham feito. A partir de então não tiveram mais ocorrências. Em seguida, a 

organização passou a imprimir e a divulgar anualmente os princípios, valores e conceitos da 

organização e, em 1995, foi lançado o livro Valores Compartilhados Serasa, que define a 

filosofia e os valores da empresa, conceituando-os. 

É possível observar nos documentos e relatórios da Serasa Experian, disponibilizados 

a todo o público no site da organização, que a empresa tem grande preocupação com os 

princípios e valores que norteiam a conduta do Ser Serasa. A Serasa Experian é uma 

organização que tem a sua gestão voltada para o Desenvolvimento Humano e disponibiliza 

ao público, os Relatórios de Sustentabilidade da empresa desde o ano 2000. Nestes 
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relatórios, constam as iniciativas de desenvolvimento sustentável, de cidadania, as atividades 

da organização e a gestão da empresa. É neles que foram encontradas as informações que 

seguem abaixo sobre os valores e princípios norteadores da Conduta do Ser Serasa. 

A visão, a missão e os valores da organização são descritos no site da organização 

(www.serasaexperian.com.br) e estão aqui, tais quais se encontram disponibilizados nos 

meios eletrônicos. Tais diretrizes da empresa têm como objetivo orientar as ações de todas 

as pessoas que fazem parte da Serasa. Elas devem ser assimiladas por todo o corpo de 

funcionários, para que todos se comprometam com os objetivos da empresa e para que haja 

uma uniformização da linguagem que representa o que acreditam e defendem. A missão da 

Serasa “é desenvolver e integrar conhecimento, tecnologia e serviços de informação para 

apoiar a validação de dados, decisões de crédito e de marketing direto, gerando valor para 

seus profissionais, clientes, acionistas, fornecedores e sociedade, promovendo o 

desenvolvimento sustentável” (s.p.). A empresa tem como visão “ser a primeira em cada 

uma das maiores economias da América Latina e liderar a inovação e a transformação do 

mercado de soluções de informação, como primeira escolha dos seus clientes” (s.p.). 

Os valores primados pela organização são traduzidos em quatro atitudes básicas que 

devem orientar o comportamento de todos os seus funcionários. Estas quatro atitudes são 

baseadas nos quatro behaviours do Grupo Experian: Doing it Right, Driving for Results, 

Working Together e Making Great Decisions. São elas: 1. Ser ético (atitude mediada pelos 

valores de integridade, confiabilidade, imparcialidade, seriedade, sigilo e cidadania); 2. Ser 

gente (atitude mediada pelo respeito, desenvolvimento, participação, geração de 

oportunidades, simplicidade e desempenho); 3. Ser empreendedor (atitude mediada pelos 

valores de superação, comprometimento, criatividade, orientação para resultados, perenidade 

e geração de valor) e 4. Ser excelência (atitude mediada pelos valores como foco no cliente, 

qualidade, produtividade, competência, tecnologia e inovação). 

A Serasa Experian se preocupou em elaborar um conjunto de práticas que 

viabilizassem e fortalecessem o comprometimento do Ser Serasa com a ética, a inovação, a 

criatividade e a excelência. A empresa acredita que o conjunto de valores da Cultura 

Organizacional da Serasa se expressa na atitude individual de cada Ser Serasa. Sendo 

assim, a Serasa organizou uma coleção de sete exemplares chamada Coleção Ética Serasa, 

que tem como metas a consolidação, a preservação e a divulgação da filosofia da empresa. 

Os sete exemplares da Coleção são os seguintes: 1. Princípios Éticos Serasa; 2. Valores 

compartilhados Serasa; 3. Excelência na Gestão Serasa; 4. Regulamento Interno Serasa; 
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5. Política de Segurança de Bens de Informação Serasa; 6. Cidadania Empresarial Serasa; 

7. Políticas de Segurança Patrimonial Serasa. 

Esta coleção é entregue a toda pessoa contratada pela empresa e é mantida pela 

pessoa em seu local de trabalho para que possa orientá-la sobre os princípios e valores do Ser 

Serasa. Além disso, quando entram na empresa, os novos profissionais participam de uma 

palestra sobre o valor da conduta ética que deve ser compartilhada por todos. Os princípios e 

valores da Serasa Experian são sempre reforçados em palestras proferidas pelo presidente da 

organização e são transmitidos também entre pares, colegas, líderes e liderados. 

Além dos princípios e valores expressos na Coleção Ética Serasa, que devem 

orientar a conduta ética do Ser Serasa, em 2001, a empresa assinou a carta oficial do Global 

Compact. Fazendo isto, a empresa assumiu a responsabilidade de cumprir e disseminar os 

Dez Princípios Universais do Pacto Global, que se encontram descritos no Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Princípios Universais do Pacto Global assumidos pela Serasa Experian 

Princípios Universais do Pacto Global 

Princípios de Direitos 

Humanos 

1. Respeitar e proteger os direitos humanos; 

2. Impedir violações de direitos humanos; 

 

Princípios de Direitos 

do Trabalho 

 

3. Apoiar a liberdade de associação no trabalho; 

4. Abolir o trabalho forçado; 

5. Abolir o trabalho infantil; 

6. Eliminar a discriminação no ambiente de trabalho; 

 

Princípios de 

Proteção Ambiental 

 

7. Apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais; 

8. Promover a responsabilidade ambiental; 

9. Encorajar tecnologias que não agridam o meio ambiente; 

 

Princípio contra a 

corrupção 

10. Combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive 

extorsão e propina. 

Fonte: Relatório de Sustentabilidade Serasa (2006). 

 

A empresa também aderiu ao Pacto Empresarial pela Integridade e contra a 

Corrupção, iniciativa do Instituto Ethos, que visa acabar com a corrupção e as práticas 
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ilegais nos negócios. Todas as empresas que assumem este compromisso devem criar 

mecanismos de verificação e comprovação das ações propostas no Pacto. 

Com o crescimento positivo da Serasa, em 1993, o presidente da organização 

inscreveu a empresa para o Prêmio Nacional da Qualidade de 1994. Segundo o autor, o 

processo de avaliação para o prêmio leva oito meses e, neste ano, apesar de não ter 

ganhado o prêmio, a empresa comemorou, pois ficou como finalista ao lado do Citibank. 

Em 1995, canditaram-se novamente ao prêmio, conquistando-o. A Serasa foi a primeira 

empresa de porte médio e a primeira de capital de origem totalmente brasileira a conquistá-

lo. Segundo o autor, isto significava que todos os processos da empresa haviam atingido 

padrão de excelência. Após a conquista do prêmio, uma empresa pode candidatar-se 

novamente a ele somente cinco anos depois. Sendo assim, a empresa candidatou-se no ano 

2000, foi novamente ganhadora do prêmio e no ano de 2005, repetindo o resultado. Foi a 

primeira empresa a ganhar por três vezes consecutivas o Prêmio Nacional de Qualidade. 

Segundo o Relatório de Sustentabilidade Serasa (2006), a empresa tem como política de 

qualidade o alinhamento da gestão da empresa ao modelo de gestão deste prêmio e a 

normatização dos processos da empresa segundo o Sistema ISO. 

O Processo da Qualidade Serasa, segundo o Relatório de Sustentabilidade da 

empresa, é uma busca por parte de todos os Ser Serasa para implantar e crescer os níveis de 

melhoria empresarial. Este processo é um dos pilares de sustentação da Serasa, que conta 

com mais dois pilares, a Estrutura Foco-matricial Bipolar® e o Planejamento e Gestão 

Estratégica da empresa. Estes pilares encontram-se expressos na Figura 1: 

 

Figura 1: Pilares de Sustentação da Serasa 

Fonte: Relatório de Sustentabilidade Serasa (2006). 
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Segundo Lucca (2005), O Processo da Qualidade Serasa garante o atendimento de 

forma harmônica e balanceada das partes interessadas, o que propicia o desenvolvimento 

de soluções para geração de valor. 

 

 

Figura 2: Fundamentos do Processo da Qualidade Serasa 

Fonte: Relatório de Sustentabilidade Serasa (2006). 

 

Segundo Lucca (2008), ao assumir a presidência da Serasa, foi realizada uma 

modificação profunda no organograma da empresa a fim de criar uma estrutura 

organizacional dinâmica que contemplasse tecnologias, inovação e unissem as pessoas em 

torno de um mesmo objetivo que seria o de fazer a empresa crescer com responsabilidade e 

ética. O presidente da organização então elaborou uma estrutura inovadora em termos de 

gestão, onde cotidiano e futuro caminham juntos, ou seja, produção e inovação ao mesmo 

tempo. Sendo assim, colocou dois líderes em cada foco, um deles cuidando do cotidiano e 

o outro pensando em possibilidades futuras. Este é mais um dos pilares de sustentação da 

Serasa, o qual deu o nome de Estrutura Foco-matricial Bipolar®. 

Segundo o Relatório de Sustentabilidade Serasa (2006), na Estrutura Foco-Matricial 

da empresa, cada área é sub-dividida em dois blocos, que têm preocupações distintas e 

complementares, o que expressa a bipolaridade da estrutura. Um dos blocos tem a função 

de garantir a operacionalização dos processos consolidados (dia-a-dia) e o outro tem a 

função de garantir a vanguarda tecnológica (inovação). A Estrutura Foco-Matricial 

encontra-se expressa na Figura 3: 
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Figura 3: Estrutura Foco-Matricial Bipolar® 

Fonte: Relatório de Sustentabilidade Serasa (2006). 

 

Em 2008, esta estrutura sofreu alterações e foi elaborado um novo desenho de 

acordo com as novas unidades de negócio, porém, aqui tomaremos esta estrutura que foi a 

vigente na maior parte do tempo de existência do Programa Serasa de Empregabilidade de 

Pessoas com Deficiência. 

O terceiro pilar de sustentação da organização é o Planejamento e Gestão 

Estratégica. Segundo Lucca (2008), a prática de qualidade das empresas que queriam 

avançar nos processos produtivos, na época que assumiu a presidência da Serasa, era 

orientado pela cartilha do CCQ (Círculo de Controle de Qualidade). O então presidente 

optou por basear o planejamento em um modelo próprio, que foi evoluindo e atualmente 

conta com vários fóruns de discussão entre os gerentes e líderes da empresa, que busca 

envolver a todos os funcionários da organização. São levados em conta insumos de 



| 77 | 

diversas fontes, tanto internas quanto externas e também as sugestões dos fóruns internos 

que compõem o Planejamento Estratégico da empresa. 

Os fóruns do Planejamento Estratégico da empresa envolvem todos os níveis 

hierárquicos da organização. Tem início no mês de Outubro, com o RenaSer (Reunião 

Nacional das Áreas Serasa), que conta com a participação de todo Ser Serasa visando a 

análise e sugestões para melhorar os processos da Serasa. As sugestões operacionais são 

encaminhadas para as áreas responsáveis e as estratégicas, para o Planeser (Planejamento 

Estratégico Serasa), para serem analisadas e algumas transformadas em projetos ou 

processos, para posterior execução das áreas competentes. O Planeser acontece somente 

em fevereiro. Antes dele, outros dois encontros são realizados, o Realise (Reunião 

Nacional das Lideranças Serasa) e o Repense (Reunião de Planejamento por Área 

Estratégica). Os dois encontros são de líderes da Sede Serasa e gerentes regionais, 

comandados por membros da alta direção. O Realise é feito por regiões e são consolidadas 

as sugestões dadas pelo Ser Serasa durante o RenaSer. O Repense é feito apenas na sede da 

Serasa pelos diretores, superintendentes e líderes de áreas para elaborar propostas de 

projetos que irão compor o plano tático operacional dos dois anos seguintes e para fazer o 

balanço do ano anterior. Voltando ao Planeser, é nele que acontecem a definição, a 

validação e a priorização de estratégias, projetos e planos de ação. É um encontro da alta 

direção da empresa, que se reúne durante uns dez dias de muito trabalho, com imersão total 

para que saiam comprometidos com o que acordaram. 

Após o Planeser, acontece o Enase (Encontro Nacional dos Administradores 

Serasa). Este encontro reúne os líderes da organização para divulgar as diretrizes 

estabelecidas no Planeser. Parte do Ciclos dos grandes fóruns do planejamento estratégico 

da Serasa é também o Aconteser (Acompanhamento e Treinamento Estratégico do Ser 

Serasa), que foi criado em 2001. Este encontro é feito anualmente com todos os 

coordenadores da empresa visando aprimorar e disseminar o conhecimento sobre os 

valores, processos e produtos da empresa. 

O último dos fóruns é o RecreSer (Reunião da Análise Crítica Serasa), que, 

diferente dos outros, não tem uma regularidade na frequência, justamente por seu caráter 

emergencial de novos negócios e tecnologias ou pela necessidade de revisão em processos, 

produtos ou estrutura da empresa. 

A Figura 4 representa o Planejamento e Gestão Estratégica da organização: 
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Figura 4: Planejamento e Gestão Estratégica 

Fonte: Relatório de Sustentabilidade Serasa (2006). 

 

O Processo da Qualidade Serasa, a Estrutura Foco-matricial Bipolar® e o 

Planejamento e Gestão Estratégica da empresa se constituem então nos três pilares de 

sustentação da Serasa. Todos os três têm como base os Valores Compartilhados da 

empresa. 

Paralelo à elaboração dos pilares de sustentação da empresa, várias outras 

inovações foram implementadas na Serasa. Em 1993, o então presidente implantou na 

empresa a figura do “Prefeito”, que podia ser qualquer Ser Serasa que se candidatasse para 

contribuir com a qualidade de vida das pessoas que o rodeiam e com os processos 

importantes da empresa. Ele deveria ser observador e cooperativo, pois deveria colaborar 

para que tudo funcionasse bem ao seu redor. 

Além da figura do prefeito, foi implementado o Comitê Gestor de Contas, também 

composto por voluntários. O Gestor de Contas é uma pessoa que não domina os 

conhecimentos da área que pretende pesquisar, pois, vendo de fora, pode apontar soluções, 

sugerir e corrigir distorções. Assim, eles podem examinar todas as documentações de um 

processo, que não seja o seu, tendo a possibilidade de perguntarem o que quiserem e de 
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propor melhorias. Segundo Lucca (2008), a adesão ao Comitê é grande, pois permite que 

grandes talentos sejam revelados, o que possibilita muitas promoções. 

A Segurança nos negócios e a qualidade de vida do Ser Serasa foi algo de extrema 

importância na gestão de Lucca e isto deveria se expressar no espaço físico da empresa. 

Segundo o empresário, depois de várias tentativas e procuras por um local privilegiado, 

que possibilitasse a construção ideal da sede da Serasa, em 1999 foi encontrado um lugar 

alto, sem risco de enchentes e sem prédios ao lado, com fácil acesso a grandes avenidas, 

com possibilidade de arborização e perto do metrô que foi o local escolhido para a 

construção da sede da Serasa. 

Depois de iniciado o projeto, segundo Lucca (2008), foram feitas sugestões pelos 

seus futuros usuários e pessoas com deficiência física fizeram visitas ao local para 

opinarem sobre acessibilidade. Em 2002, o novo prédio da Serasa estava então situado em 

um espaço de 4.800 m
2
 de área verde em um terreno de 10 mil metros quadrados. A área 

construída é de 20.000 m
2
. Segundo Lucca, o novo prédio da Serasa conseguiu unir beleza, 

criatividade, acessibilidade e responsabilidade ambiental. 

Com relação à acessibilidade arquitetônica, buscou-se atender a maior gama de 

variações antropométricas possível da população. A nova sede possui rampas, portas e 

passagens adequadas para pessoas com deficiência física, piso tátil e relevos diferenciados 

para pessoas com deficiência visual, banheiros adaptados em todos os andares do prédio, 

elevador com sintetizador de voz e indicadores em braile em todas as placas de sinalização, 

portas automáticas que se abrem com a aproximação, guias rebaixadas com sinalizadores 

de solo ao redor do prédio, vagas para pessoas com deficiência, interruptores de luz, 

relógios de ponto e alarmes ao alcance dos cadeirantes, mesas reguláveis e mobiliário 

ergonômico, telefones públicos para pessoas com deficiência auditiva, além do Jardim 

Sensorial, voltado especialmente para as pessoas com deficiência visual. O Jardim 

Sensorial reúne 30 tipos de plantas de diferentes aromas e texturas. Outro cuidado que 

tomaram, além de seguirem as normas legais das brigadas de incêndio, foi o de eleger a 

figura do padrinho, que tem um suplente para atender a cada pessoa com deficiência no 

caso de emergência. Para os cadeirantes, existem dois padrinhos. 

No auditório do prédio, existem 10 lugares reservados para pessoas com deficiência 

física e tem capacidade para 207 pessoas. O palco do auditório possui vários tipos de 

elevações, além de um elevador lateral que dá acesso ao palco por cadeirantes. Além disso, 

o auditório pode ser rearranjado de seis modos diferentes, podendo ganhar estrutura plana, 

ou em formato de arena ou de anfiteatro. O prédio da empresa é considerado um edifício-
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conceito e já foi reconhecido com duas premiações. A primeira foi o Prêmio AsBEA 2003, 

concedido pela Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura e a segunda foi o 13º 

Prêmio Master Imobiliário 2007, reconhecido como um novo paradigma de 

sustentabilidade e acessibilidade em edifícios corporativos. 

O prédio também ganhou certificados importantes, como a certificação NBR 

9050:94 de acessibilidade a edificações, espaço, mobiliário e equipamentos urbanos. Foi o 

pioneiro no Brasil nesta certificação e, em 2006, foi também o primeiro a renovar a 

certificação e a mantê-la em 2007. Um dado importante, salientado por Lucca (2008), é 

que a participação dos Ser Serasa portadores de deficiência no projeto do prédio permitiu a 

sugestão de melhorias para a NBR original que foram aceitas pela ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas, 2004a). 

A Serasa Experian busca entender e aplicar as normas e certificações compatíveis 

com seus negócios e tem sido pioneira na obtenção de certificações nacionais e 

internacionais. Atualmente a empresa tem, além da já citada NBR 9050, as seguintes 

certificações: a NBR 16001 – Sistema de Gestão da Responsabilidade Social – que é uma 

norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas e Técnicas, 2004b) que estabelece 

requisitos mínimos relativos a um sistema de gestão da Responsabilidade Social, 

permitindo à organização formular e implementar uma política e objetivos que levem em 

conta as exigências legais, seus compromissos éticos e sua preocupação com a promoção 

da cidadania e do desenvolvimento sustentável, além da transparência das suas atividades; 

a ISO 9001 (Sistema de Gestão da Qualidade) – que estabelece requisitos que auxiliam a 

melhoria dos processos internos, a maior capacitação dos profissionais, o monitoramento 

do ambiente de trabalho, a verificação da satisfação dos clientes, dos profissionais e dos 

fornecedores, em um processo contínuo de aprimoramento do sistema de gestão da 

qualidade e a ISO/ IEC 27001 (Sistema de Gestão de Segurança da Informação), norma de 

certificação para Sistemas de Gestão da Segurança da Informação, com o objetivo de 

proporcionar a proteção da informação contra vários tipos de ameaças, assegurando a 

continuidade do negócio, minimizando danos comerciais e maximizando o retorno sobre 

investimentos e oportunidades de negócios. 

Além das certificações, a Serasa Experian recebe vários prêmios todos os anos. 

Como exemplo, somente no ano de 2009, a Serasa Experian foi premiada entre as 100 

melhores empresas para trabalhar na América Latina e também premiada entre as 100 

melhores empresas para trabalhar no Brasil pela revista Época e pelo GreatPlace to Work 

Institute. Ela está entre as 25 empresas mais inovadoras do Brasil, prêmio conferido pela 
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revista Época Negócios, em parceria com o Fórum de Inovação da FGV, o GreatPlace to 

Work Institute e a Fundação Nacional da Qualidade. Também recebeu o 8º lugar entre as 

dez melhores empresas no setor de serviços em 2008 através do prêmio Melhores & 

Maiores, conferido pela revista Exame. Foi premiada com o PIB (Prêmio Intangíveis 

Brasil), na Categoria Conhecimento Corporativo e no setor Serviços Profissionais, 

conferido pelo Grupo Padrão (revista Consumidor Moderno) e pela DOM Strategy 

Partners. A Serasa Experian ganhou ainda a quinta colocação no ranking geral no Best 

Companies for Leaders, conferido pela Hay Group, consultoria global de negócios, além 

de estar entre as melhores empresas para executivos trabalharem, de acordo com a revista 

Época Negócios em parceria com o Great Place to Work Institute, ser a sétima colocada 

entre as dez melhores empresas de TI e Telecom para trabalhar, prêmio conferido pela 

revista Computerword em parceria com o instituto GreatPlace to Work e estar entre as dez 

Melhores Empresas em Cidadania Corporativa 2009, conferido pela revista Gestão e RH. 

Estes reconhecimentos recebidos pela Organização podem ser considerados como 

consequências de uma gestão centrada na valorização do desenvolvimento humano. Para 

Lucca (2008), quando se trata de pessoas na empresa, envolve-se educação, cultura, 

conhecimento, treinamento, sentimento e espiritualidade. De acordo com o autor, seguindo 

a Estrutura foco-matricial Bipolar, o conhecido “Recursos Humanos” foi também dividido 

em duas partes: a operacional, de responsabilidade da área administrativa, e a 

Desenvolvimento Humano, que visa o desenvolvimento pessoal e profissional. A segunda, 

que é o Sistema de Desenvolvimento Humano da empresa, agrega todos os projetos, 

programas, atividades e ações da empresa em seis processos fundamentais. Estes processos 

são os seguintes: Gestão de Pessoas por Competências, Gestão do Conhecimento, 

Desenvolvimento da Liderança, Gestão da Cultura Organizacional, Qualidade de Vida e 

Cidadania Empresarial. 

De acordo com o Relatório de Sustentabilidade Serasa (2006), estes processos 

podem ser classificados de acordo com sua frente de atuação. Atuando no desenvolvimento 

do Ser Serasa estão os processos de Gestão de Pessoas por Competências e a Gestão do 

Conhecimento. O Desenvolvimento da Liderança e a Gestão da Cultura Organizacional 

fazem parte do eixo do Desenvolvimento Pessoal, onde atuam os processos de Qualidade 

de Vida e Cidadania Empresarial. Segundo Lucca (2008), 

Os seis grandes processos interagem entre si, tendo como eixo a liderança e a 

cultura da empresa. Esta última sustenta e orienta a ação dos líderes, que devem 

ter consciência de que, além de suas atividades cotidianas, também são 

responsáveis pela gestão de pessoas em sentido mais amplo. Na essência, isso 
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significa que o resultado da gestão de pessoas depende da liderança e do seu 

comprometimento com os princípios e valores corporativos, com a devida 

conscientização destas práticas no ambiente de trabalho (Lucca, 2008, p. 127). 

 

 

Figura 5: Sistema de Desenvolvimento Humano Serasa 

Fonte: Relatório de Sustentabilidade Serasa (2006). 

 

A Gestão de Pessoas por Competências é o “conjunto de sistemas, processos, 

procedimentos, mecanismos e políticas integrados para gerir o desenvolvimento humano 

com base em competências” (Relatório de Sustentabilidade Serasa, 2006, p. 96). Na Gestão 

de Pessoas por Competências há um processo de análise das pessoas buscando-se 

potencializar os conhecimentos, habilidades e atitudes do Ser Serasa, a fim de que ele atinja 

os resultados que lhe são esperados. Como parte deste processo de Gestão de Pessoas por 

Competências estão o Processo de Remuneração e Estrutura Organizacional, que busca 

sempre inovar estes processos por meio de estudos e análises do que se tem praticado no 

mercado. 

A Gestão do Conhecimento envolve tudo que diz respeito à geração e circulação do 

conhecimento na Serasa, buscando garantir sempre a inovação na organização. Este 

processo é que se responsabiliza pela educação corporativa, pela gestão da 

aprendizagem, pelo Centro de Conhecimento da empresa e pelas pesquisas aplicadas em 

parceria com as universidades. 

O processo de Desenvolvimento de Liderança, como o próprio nome diz, tem como 

objetivo a promoção do desenvolvimento de líderes na empresa. Este processo é focado no 

aprimoramento das competências e apoia a Gestão das Equipes e do Clima Organizacional 

buscando sempre a excelência em suas ações, programas e ferramentas. 
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A Gestão da Cultura Organizacional é o processo que busca garantir a 

internalização dos Valores Compartilhados pelo Ser Serasa, direciona as ações, de acordo 

com a filosofia e a conduta ética da Serasa. 

O processo Serasa Qualidade de Vida atua em várias dimensões (indivíduo, família, 

empresa e comunidade) do ser humano, focando sempre na harmonia e no sucesso (físico, 

emocional, intelectual, espiritual, profissional, material e social) do indivíduo que se 

relacionam a sua Saúde Total. Este processo tem como objetivos, de acordo com o 

Relatório de Sustentabilidade Serasa (2006), conscientizar e apoiar nas ações do Ser Serasa 

no sentido de sua saúde e estilo de vida; proporcionar condições de bem-estar e melhoria 

dos relacionamentos interpessoais visando ao equilíbrio mente-corpo; desenvolver 

atividades que orientem o Ser Serasa quanto a ações de caráter social e educativo, 

contribuindo para sua integração na comunidade e para seu desenvolvimento como um 

todo e a atuação de forma proativa, promovendo iniciativas relacionadas à saúde e 

contribuindo para a melhoria da satisfação com o trabalho, buscando reduzir riscos e 

manter níveis adequados de turn-over e absenteísmo. 

O processo de Cidadania Empresarial Serasa faz com que a empresa vá além do 

exercício de cumprimento das obrigações legais perante o Estado. Segundo o citado 

Relatório de Sustentabilidade, é necessário que a empresa conduza os seus negócios com 

responsabilidade social. Sendo assim, a Serasa tem incorporada a sua Gestão Estratégica 

de Negócios, as estratégias de Responsabilidade Social. Segundo o Relatório de 

Sustentabilidade da empresa, a Serasa tem o compromisso de contribuir na busca da 

diminuição das desigualdades sociais e na construção de um país mais justo e melhor 

para todos. A Cidadania Empresarial Serasa visa, a longo prazo, implementar práticas 

que contribuam para a inclusão social e a valorização da diversidade sem discriminação, 

para a preservação ambiental, para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e bem-

estar da sociedade, para o acesso à educação e para a promoção da cultura que 

proporcione o desenvolvimento humano, para o incentivo ao trabalho voluntário e à 

adoção de postura cidadã, para o desenvolvimento do sentido de bem comum através do 

aprendizado e para o aprimoramento e difusão de conceitos, práticas e condutas 

socialmente responsáveis. 

Em 1998, John Elkingson, no livro Canibais de Garfo e Faca, propôs a Teoria dos 

Três Pilares da Sustentabilidade (Triple Bottom Line). Os três pilares da sustentabilidade, 

de acordo com Elkingson (1998) são: 1. Econômico; 2. Social e 3: Ambiental. Segundo 

Lucca (2008), hoje ele tem facilidade de explicar o modelo de sustentabilidade da Serasa, 
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implantado no início da década de 1990, por causa do surgimento do conceito do Triple 

Bottom Line. Segundo o autor, a Serasa pratica ações estruturadas em torno dos aspectos da 

Teoria dos Três Pilares da Sustentabilidade bem antes da Teoria ser assim estruturada e isso 

só foi possível devido ao modelo de gestão implantado na empresa. Sendo assim, Lucca 

criou o modelo de sustentabilidade da Serasa, que se expressa na figura 6. Nela, o círculo 

da gestão circunscreve os três aspectos do Triple Bottom Line. A gestão, para Lucca (2008), 

é essencial para gerir as práticas e processos da empresa. 

 

 

Figura 6: Cidadania Empresarial Serasa 

Fonte: Relatório de Sustentabilidade Serasa (2006). 

 

A Serasa é reconhecida como uma empresa cidadã, ou seja, tem uma gestão 

baseada em valores e princípios e pratica a responsabilidade social de maneira organizada. 

É dentro do Processo de Cidadania Empresarial da organização que se enquadra o 

Programa Serasa de Empregabilidade de Pessoas com Deficiência, que oferece às pessoas 

com deficiência física, visual e auditiva qualificação profissional e possibilidade de 

contratação na Serasa ou em empresas parceiras. Este programa é desenvolvido pela 

empresa desde 2001 e, atualmente, conta com a parceria da United Nations Volunteers 

(UNV), órgão do voluntariado da Organização das Nações Unidas (ONU), para 

implementar em empresas brasileiras o Processo Serasa de Empregabilidade de Pessoas 

com Deficiência. Este programa estará melhor explorado na próxima seção deste trabalho. 

Resumindo, então, a trajetória da Serasa de 1991 até 2008, podemos traçar uma 

linha do tempo marcada por profundas transformações e crescimento. Os principais 
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eventos da História da Serasa, nestes 17 anos de gestão de Lucca, já falados anteriormente, 

podem ser assim resumidos no Quadro 5: 

 

Quadro 5 – Principais eventos da Serasa de 1991 até Janeiro de 2008         (continua) 

Principais eventos da Serasa 

1991 Foi definida a filosofia da empresa, teve início o Processo da Qualidade Serasa e 

foram instituídos o Planejamento Estratégico e a operacionalização da estrutura 

Foco-Matricial Bipolar®. 

1993 A Serasa adotou os critérios do Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ). 

1995 Tornou-se a primeira empresa de origem brasileira a receber o PNQ. 

1997 Iniciou o processo de Certificação ISO para seus principais processos. 

2000 Conquistou, pela segunda vez, o PNQ. 

2001 Nasceu o Programa Serasa de Empregabilidade de Pessoas com Deficiência. 

2002 Foi a primeira a conquistar, para o Brasil, o Prêmio Ibero-americano da 

Qualidade. Tornou-se autoridade certificadora e registradora, fornecendo todos os 

tipos de Certificados Digitais em operação no mercado brasileiro. Inaugurou a 

Sede Serasa e foi a primeira empresa das Américas a receber a Certificação 

BS7799 2:1999, sobre Gestão da Segurança da Informação, conferida pela 

Certificadora Alemã DQS GmbH. 

2003 A Sede Serasa recebeu a certificação NBR9050:94, inédito no Brasil. 

2004 A Serasa participou ativamente da propagação da Certificação Digital entre os 

mais variados segmentos, realizando a implementação da primeira operação de 

câmbio com certificação digital no Brasil; a emissão da primeira apólice de 

seguros eletrônica do País; a assinatura digital em prontuários médicos 

eletrônicos; a incorporação dessa tecnologia nos processos do Ministério Público 

e da Justiça do Trabalho. 

2005 Tornou-se a única a conquistar, pela terceira vez, o PNQ. 

2006 Foi eleita a Melhor Empresa para Trabalhar no Brasil no ranking feito pelo Great 

Place to Work® Institute e divulgado pela revista Época. Foi a única empresa 

brasileira a receber, pela segunda vez, o Prêmio Ibero-americano da Qualidade e 

a primeira a conquistar a certificação NBR16001:2004 – Sistema de Gestão da 

Responsabilidade Social. Conquistou o prêmio de Melhor Relatório Corporativo 

de Empresas Fechadas, pela Associação Brasileira das Companhias Abertas 

(Abrasca). 
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Quadro 5 – Principais eventos da Serasa de 1991 até Janeiro de 2008   (continuação) 

2007 A Serasa teve 70% de suas ações adquiridas pela Experian, líder mundial em 

serviços de créditos. O seu faturamento teve um aumento de 18,6% só neste 

ano, chegando ao total de R$ 820 milhões. A empresa lançou, neste ano, o 

Relatório de Responsabilidade Ambiental. Além disso, neste mesmo ano, a 

organização realizou o primeiro Encontro de Gestão de Relacionamento com 

Fornecedores, com a participação de 43 empresas parceiras. Foram 

realizados também quatro Fóruns Serasa de Empregabilidade de Pessoas 

com Deficiência. A Serasa, neste ano, foi citada como referência em direitos 

humanos no setor privado pela Alta Comissária das Nações Unidas para 

Direitos Humanos, Louise Arbour, e a sediou a Conferência Internacional 

Inovação para o Terceiro Setor: Sustentabilidade e Impacto Social, realizada 

pelo Instituto GESC e pelo The William Davidson Institute (WDI), da 

Universidade de Michigan. 

Fonte: Relatórios de Sustentabilidade da Serasa (2006, 2007). 

 

Atualmente, as unidades da Serasa estão distribuídas em todos os estados 

brasileiros, em mais de 2.050 municípios, operada por 336 unidades divididas em nove 

regionais, entre agências, escritórios, postos avançados e representações comerciais. 

Segundo o Relatório de Sustentabilidade Serasa (2007), a Serasa não classifica as pessoas 

segundo os critérios de etnia. A seleção praticada pela organização privilegia as 

competências para trabalhar. 

Abaixo seguem algumas tabelas que auxiliam na caracterização do Ser Serasa. A 

Tabela 2 mostra o crescimento no número de funcionários da empresa, percebe-se que há 

um crescimento no decorrer dos anos retratados na tabela (2005, 2006 e 2007). Nos cargos 

de alta direção, houve uma diminuição no número de pessoas do ano de 2006 para 2007, 

em contrapartida, o número de gerentes e coordenadores cresceu de 214 e126 para 242 e 

134, respectivamente. em 2007. 

 

Tabela 2: Crescimento no número de funcionários da Serasa                          (continua) 

Ser Serasa por atuação   

Tipo de cargo 2005 2006 2007 

Alta direção 10 10 8 

Gerentes 214 232 242 
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Tabela 2: Crescimento no número de funcionários da Serasa                (continuação) 

Ser Serasa por atuação   

Coordenadores 126 128 134 

Técnicos e especialistas 839 920 957 

Suporte e Administrativos 848 915 961 

Operacionais 104 121 133 

Aprendizes 10 2 21 

Estagiários 38 33 32 

Total 2189 2361 2488 

Fonte: Relatório de Sustentabilidade Serasa (2007). 

 

Na Tabela 3 segue a caracterização dos funcionários da Serasa segundo o gênero no 

ano de 2007. Apesar de existir um número maior de mulheres na Serasa (1254) que de 

homens (1181), é possível observar que somente um dos oito cargos da alta direção é 

ocupado por uma mulher. Nos cargos operacionais, Suporte Administrativo e Estagiários, o 

número de mulheres é superior ao dos homens. 

 

Tabela 3: Caracterização dos funcionários da Serasa por gênero em 2007 

Contagem de tipo de cargo Sexo 

Tipo de cargo Feminino Masculino 

Alta direção 1 7 

Coordenadores 77 57 

Gerentes 85 157 

Operacionais 86 47 

Suporte e Administrativo 563 398 

Técnicos / Especialistas 442 515 

Total Global 1254 1181 

Aprendizes 7 14 

Estagiários 19 13 

Total Global 26 27 

Total Geral 1280 1208 

Fonte: Relatório de Sustentabilidade Serasa (2007). 

 

Quanto ao perfil educacional em 2007, grande parte dos funcionários da Serasa 

(60,73%) possui o nível de Graduação, seja já concluído ou em curso. 16,52% possuem 
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Especialização, 7,96% possuem MBA, 1,49% possuem nível de Mestrado e 0,44% dos 

funcionários possuem Doutorado. A Tabela 4 mostra o Perfil Educacional dos funcionários 

da Serasa, em dezembro de 2007, relativo aos cursos concluídos e em andamento. 

 

Tabela 4: Perfil Educacional dos funcionários da Serasa em 2007 

Nível Número de Ser Serasa 

  2005 2006 2007 

Graduação 1230 1461 1511 

Especialização 365 402 411 

MBA 107 184 198 

Mestrado 23 35 37 

Doutorado 2 12 11 

Fonte: Relatório de Sustentabilidade Serasa (2007). 

 

Com relação aos funcionários com deficiência que a Serasa contava, em 2007, a 

Tabela 5 mostra o número de integrantes do Processo Serasa de Empregabilidade de 

Pessoas com Deficiência, por tipo de deficiência. Pela Tabela 6, é possível perceber que o 

maior número de contratados com deficiência possui deficiência física. 

 

Tabela 5: Número de PCDs que atuavam na Serasa em 2007, por tipo de deficiência 

Tipo de Deficiência Número de Ser Serasa 

Deficiência Física 69 

Deficiência Auditiva 18 

Deficiência Visual 17 

Deficiência Intelectual 2 

Fonte: Relatório de Sustentabilidade Serasa (2007) 

5.2. Programa Serasa de Empregabilidade de Pessoas com Deficiência 

A cultura organizacional da Serasa proporciona relacionamento 

ético, respeito mútuo e valorização da diversidade. Cada Ser Serasa é 

único e, ao mesmo tempo, complementa a individualidade dos outros 

profissionais que atuam na empresa para que todos compartilhem os 

mesmos valores. Essa é a essência que justifica a Serasa como a melhor 

empresa para trabalhar. 

João Baptista Cintra Ribas 
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O Programa Serasa de Empregabilidade de Pessoas com Deficiência recruta e 

seleciona PCDs com o objetivo de desenvolver suas competências profissionais, 

capacitando-as para o mercado de trabalho. Deste modo, realiza ações de inclusão e 

permanência mais efetivas no mercado de trabalho. Quando questionado por jornalistas 

sobre a razão de criação do programa, Élcio Lucca disse que todo ser humano tem 

algum tipo de deficiência temporária ou permanente e que o Programa de 

Empregabilidade é resultado de várias ações que começaram com a preocupação com o 

próximo. 

Boa parte desta caracterização do Programa de Empregabilidade de Pessoas com 

Deficiência foi feita com base na entrevista cedida pelo coordenador do programa a esta 

pesquisa. O programa é coordenado por João Baptista Cintra Ribas e Priscila Neves, que 

são responsáveis pela Gestão da Diversidade na empresa. João Ribas é antropólogo, 

doutor em Ciências Sociais pela USP, foi professor universitário durante 15 anos e 

consultor da Secretaria de Educação Especial e Secretaria de Ensino Médio e 

Tecnológico, do Ministério da Educação, do Departamento Nacional do SENAI e da 

Fundação Banco do Brasil. Hoje. Além de coordenar o Programa de Empregabilidade de 

Pessoas com Deficiência da Serasa, é consultor da Secretaria de Estado dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência de São Paulo. Ribas é referência em questão de literatura sobre a 

inclusão profissional e social de pessoas com deficiência e seu último livro, Preconceito 

contra as pessoas com deficiência: as relações que travamos com o mundo, foi publicado 

em 2007. 

Ribas é usuário de cadeira de rodas e começou a trabalhar com a inclusão de 

pessoas com deficiência em 1979 quando soube, juntamente com alguns amigos, que a 

ONU iria implementar o Ano Internacional da pessoa deficiente em 1981. Segundo o autor 

(2010), em entrevista concedida para coleta de dados desta pesquisa, ele iniciou os seus 

trabalhos neste tema de forma absolutamente precária. Segundo ele, assim “como uma 

banda de rock, você começa na garagem de casa”. 

Ribas foi contratado pela Serasa no ano de 2001, já com o propósito de trabalhar 

com a inclusão de pessoas com deficiência na empresa. No mesmo ano, ele deu início ao 

Programa Serasa de Empregabilidade de Pessoas com Deficiência. Segundo o autor, a 

Serasa nunca teve suas portas fechadas à inclusão de pessoas com deficiência. Antes de sua 

chegada na Serasa, já havia duas pessoas com deficiência visual que trabalhavam na 

instituição. Porém, o programa estruturado de inclusão teve início em 2001, e em 2008 

ampliou o seu trabalho fazendo parceria com outras empresas que investem 
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financeiramente no programa e têm como retorno a contratação de pessoas com 

deficiência, que saem do Programa de Empregabilidade com formação para realizar o 

trabalho. 

O Programa de Empregabilidade de Pessoas com Deficiência faz parte da área de 

Diversidade dentro do Desenvolvimento Sustentável da Serasa. É uma experiência modelo 

de qualificação profissional e contratação de pessoas com deficiência para diversas 

empresas no Brasil. A cada semestre, cinquenta pessoas com deficiência são formadas no 

Programa de Empregabilidade de Pessoas com Deficiência da Serasa. 

O Programa Serasa de Empregabilidade de Pessoas com Deficiência conta com 

investimentos de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) anualmente. Em 2003, a Serasa 

criou o Fórum Serasa Experian de Empregabilidade de Pessoas com Deficiência, que 

acontece a cada três meses (Março, Junho, Setembro e Dezembro) e tem por objetivo 

trocar experiências e contribuir para o crescimento da empregabilidade de pessoas com 

deficiência no país. 

As pessoas que têm interesse em participar do Programa Serasa de 

Empregabilidade devem ser pessoas com deficiência física, visual ou auditiva, serem 

maiores de dezesseis anos, estarem cursando ou terem concluído o Ensino Médio ou o 

Ensino Superior, com exceção das pessoas com deficiência intelectual. Além disso, 

devem possuir facilidade de aprendizagem, independência, autonomia e autoestima. 

Essas pessoas cadastram seu currículo no site da organização e é feita uma pré-seleção 

para participação do programa. 

Ao longo de quatro meses, as pessoas selecionadas para participarem do Programa 

Serasa de Empregabilidade de Pessoas com Deficiência cumprem uma carga horária de 

412 horas, com disciplinas divididas em três módulos. O primeiro módulo é voltado para o 

aprimoramento da identidade profissional, o segundo, para o conhecimento técnico, e o 

terceiro, com foco na Orientação Profissional, buscando alocar as pessoas contratadas na 

área de maior interesse e aptidão do contratado. O treinamento é diário, com duração de 

quatro horas por dia. 

O Quadro 6 mostra a distribuição das disciplinas do Programa Serasa de 

Empregabilidade de Pessoas com Deficiência em seus módulos e suas respectivas cargas 

horárias: 
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Quadro 6: Disciplinas e módulos do Programa Serasa de Empregabilidade de Pessoas 

com Deficiência 

Módulos Carga horária Disciplinas 

 

1º Módulo 

 

 

68 horas 

 

 Equilíbrio Emocional; 

 Raciocínio analítico; 

 Trabalho em equipe; 

 Negociação; 

2º Módulo   

1ª Parte 120 horas  MS Windows / MS Office 

 Virtual Vision 

 

2ª Parte 72 horas  Interpretação de textos e Comunicação escrita 

(Deficiência Física e Auditiva) 

 Interpretação de textos e Comunicação escrita 

(Deficiência Visual) 

 Comunicação Oral (Deficiência Física e Visual) 

 Reforço de comunicação escrita (Deficiência 

Auditiva) 

 

3ª Parte 72 horas  Introdução ao Mercado de Trabalho 

 Contabilidade básica 

 Matemática Financeira 

 Gestão orçamentária básica 

 Economia 

 Educação Financeira 

 

3º Módulo 40 horas  Visa buscar a combinação adequada entre o 

perfil da pessoa e as características da área de 

trabalho. 

   

Estágio 40 horas  Uma semana de estágio nas empresas 

parceiras. 

Fonte: www.agendasustentavel.com.br/images/pdf/001574.pdf 
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Os participantes do programa são avaliados segundo sua frequência e seu 

rendimento, devendo atingir média acima de sete. Quando isso não acontece, eles não são 

absorvidos pelas empresas. Durante o treinamento, os participantes do programa são 

remunerados com uma bolsa de um salário e também recebem assistência médica, 

odontológica, vale-refeição, vale-transporte e seguro de vida. 

A Serasa também participa do Programa Respeite essa vaga, realizado em parceria 

com a prefeitura de São Paulo e com o Centro de Vida Independente Araci Nalli, além de 

imprimir, em parceria com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), talões 

educativos para motoristas que desrespeitam as vagas reservadas. 

É importante ressaltar que todas as pessoas com deficiência que são contratadas 

pela Serasa, em seu processo de adaptação à empresa, contam com os tutores, que são 

alguns funcionários da empresa responsáveis por ajudá-las neste processo inicial até que 

estejam adaptadas. A adaptação não possui um tempo determinado, geralmente acontece 

em no máximo dois meses, porém, depende da pessoa com deficiência. Quando estão 

adaptadas ao local de trabalho, as PCDs perdem seus tutores. Para as pessoas com 

Síndrome de Down, os tutores são permanentes. Além disso, a Serasa conta com a parceria 

da ADID (Associação para o Desenvolvimento Integral do Down), que faz um 

acompanhamento de forma mais pessoal e individualizada. A ADID é uma instituição para 

pessoas com Síndrome de Down que oferece um apoio pedagógico para a inserção no 

mercado de trabalho. A princípio, o acompanhamento é feito uma vez por semana, para 

treinamento e para fazer o elo com a equipe. Conforme o aluno vai se adaptando ao 

trabalho, a ADID vai espaçando mais a supervisão. A pessoa com Síndrome de Down que 

foi entrevistada para esta pesquisa, além de ter uma tutora permanente que é funcionária da 

Serasa, tem um acompanhamento semanal da ADID. Durante a entrevista para esta 

pesquisa, a responsável por fazer a sua supervisão a acompanhou. 

Na ocasião da visita da pesquisadora à sede da Serasa, alguns arquivos digitais 

foram cedidos à pesquisadora pelo coordenador do Programa de Empregabilidade de 

Pessoas com Deficiência. Estes arquivos continham informações quanto ao número de 

funcionários com deficiência que trabalhavam na Serasa em Junho de 2010, o tipo de 

deficiência que possuem, em qual das agências da organização trabalham, a data de 

admissão dessas pessoas e a qual diretoria pertencem. É com base nestes arquivos que 

seguem as informações abaixo que caracterizam os profissionais com deficiência que 

trabalham na Serasa. 
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A Serasa, em Junho de 2010, contava com um total de 85 pessoas com deficiência 

contratadas. Após a criação do Programa de Empregabilidade de Pessoas com Deficiência, 

que foi no ano de 2001, nota-se um crescimento no número de contratações de pessoas 

com deficiência. Porém, existem outros fatores que também podem influenciar no aumento 

deste número. Um deles é a Lei de Cotas que teve sua fiscalização efetiva a partir da 

implementação do Decreto 3.298, em 1999, época que coincide com o início do Programa 

de Empregabilidade. Não se pode afirmar precisamente a causa do aumento no número de 

contratações de pessoas com deficiência, porém, o Programa de Empregabilidade de 

Pessoas com Deficiência demonstra que a Serasa Experian tem uma preocupação com a 

inclusão dessas pessoas que vai além do cumprimento da Lei, passando a fazer parte da 

Responsabilidade Social da empresa. O Gráfico 1 mostra o número de contratações 

efetuadas na Serasa por ano. 

 

Gráfico 1 – Número de pessoas com deficiência admitidas por ano na Serasa 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Das oitenta e cinco pessoas contratadas pela Serasa, quarenta e dois (49,41%) são 

do sexo masculino e quarenta e três (50,59%) são do sexo feminino, o que demonstra que 

não existe uma preferência explícita por algum dos gêneros para ocupação das vagas para 

pessoas com deficiência disponibilizadas pela empresa. 

 

Tabela 6: Distribuição, por gênero, das pessoas com deficiência na Serasa 

 Masculino Feminino 

Sexo 42 (49,41%) 43 (50,59%) 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Das oitenta e cinco pessoas com deficiência contratadas pela Serasa, quarenta e 

cinco (52,94%) possuem deficiência física, vinte e três (27,06%) possuem deficiência 

auditiva, dezesseis (18,82%) possuem deficiência visual e uma pessoa (1,18%) possui 

deficiência intelectual. 

 

Tabela 7: Número de PCDs na Serasa em 2010, por tipo de deficiência 

Tipo de deficiência Número de Pessoas 

Deficiência Física 45 

Deficiência Auditiva 23 

Deficiência Visual 16 

Deficiência Intelectual 1 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Esse total de 85 pessoas está distribuído em diversas agências da Serasa, sendo 

que a maior parte delas, 53 pessoas (62,35%), está trabalhando na Sede da empresa em 

São Paulo, seis pessoas (7,06%) estão alocadas na agência de Antônio Carlos (SP) e 

duas pessoas (2,35%) estão trabalhando na agência de Teresina (PI). As outras 24 

pessoas com deficiência se distribuem ocupando uma vaga cada uma em 24 outras 

agências no país. 

João Ribas, em entrevista para esta pesquisa, justifica que existem agências da 

Serasa que possuem um pequeno número de funcionários, por isso, o número de pessoas 

com deficiência nas outras agências da empresa é baixo. Porém, é importante destacar que 

nas outras agências somente dois tipos de deficiência se fazem presentes. Vinte e uma 

pessoas (87,5%) possuem deficiência física, três pessoas (12,5%) possuem deficiência 

auditiva e nenhuma pessoa possui deficiência visual ou intelectual. A causa da preferência 

por pessoas com deficiência física ou auditiva pode se constituir em objeto de estudo das 

próximas pesquisas. Já na sede da empresa esta preferência não é tão marcante assim entre 

as pessoas com deficiência física, visual e auditiva, mas, continua a se expressar com 

relação à deficiência intelectual. 

A Tabela 8 mostra a distribuição por agências de pessoas com deficiência 

contratadas pela empresa: 
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Tabela 8: Distribuição por agências de PCDs contratadas pela Serasa 

Agência Nº de pessoas 

com deficiência 

Agência Nº de pessoas 

com deficiência 

Sede São Paulo (SP) 53 Santos (SP) 1 

Antônio Carlos (SP) 6 Bauru (SP) 1 

Teresina (PI) 2 Campo Grande (MS) 1 

Recife (PE) 1 Cuiabá (MT) 1 

Curitiba (PR) 1 Santo André (SP) 1 

Joinville (SC) 1 Porto Velho (RO) 1 

Ribeirão Preto (SP) 1 Varginha (MG) 1 

Maceió (AL) 1 Barueri (SP)  1 

João Pessoa (PB) 1 Blumenau (SC) 1 

São José dos Campos (SP) 1 Passo Fundo (RS) 1 

Aracaju (SE) 1 Maringá (PR) 1 

Goiânia (GO) 1 Piracicaba (SP)  1 

Londrina (PR) 1  Rio Simples (RJ) 1 

Juiz de Fora (MG) 1   

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Das 53 PCDs que atuam na sede da Serasa, 19 (35,85%) possuem deficiência física, 

16 pessoas (30,19%) possuem deficiência visual, 17 pessoas (32,07%) possuem deficiência 

auditiva e uma pessoa (1,98%) possui deficiência intelectual. A Tabela 9 mostra o número 

de PCDs de acordo com o tipo de deficiência na Sede da Serasa Experian. 

 

Tabela 9: Número de PCDs por tipo de deficiência na Sede da Serasa em São Paulo 

Tipo de deficiência Número de Pessoas Tipo de deficiência Número de Pessoas 

Deficiência Física 19 Deficiência Visual 17 

Deficiência Auditiva 16 Defic. Intelectual 1 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Com relação ao tipo de deficiência que possuem, 19 pessoas apresentam deficiência 

física e dentre elas, os homens são maioria, quatorze, o que representa 73,68% do total. 

Também são a maioria com relação à deficiência visual, são 9 das 16 pessoas, 

representando 56,25% do total de pessoas com este tipo de deficiência. As mulheres são o 

maior número de pessoas com deficiência auditiva contratadas na Sede da Serasa, 
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representam 64,70% do total de 17 pessoas e a deficiência intelectual é representada 

apenas por uma mulher. No total, das 53 pessoas com deficiência que trabalham na sede da 

Serasa, 29 (54,72%) são do sexo masculino e 24 (45,28%) são do sexo feminino. 

5.3. Análise dos Dados Quantitativos 

5.3.1. Caracterização dos respondentes 

O Inventário de Valores Organizacionais e o Inventário de Concepções de 

Deficiência em Situações de Trabalho foram enviados para todas as PCDs que trabalham 

na organização e seus gestores. Apenas um gestor de pessoas com deficiência respondeu 

aos inventários e, por isso, esta categoria profissional foi excluída da análise dos dados. Foi 

possível obter uma amostra significativa de pessoas com deficiência que responderam ao 

Construto de Valores Organizacionais, o que representa 17,65% da população alvo da 

pesquisa, que é a população de 85 funcionários com deficiência que a Serasa possuía no 

momento da coleta de dados. Destas 15 pessoas, oito, ou seja, 53,3% são do sexo 

masculino e sete, 46,7%, são do sexo feminino, conforme demonstra a Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Distribuição das pessoas com deficiência por gênero 

 Masculino Feminino 

Sexo 8 (53,3%) 7 (46,7%) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Com relação ao tipo de deficiência que possuem, de acordo com a Tabela 11, nove 

(60%) pessoas possuem deficiência física, três (20%) possuem deficiência auditiva e três 

(20%) possuem deficiência visual. 

 

Tabela 11 – Número de pessoas com deficiência por tipo de deficiência 

Tipo de deficiência Número de Pessoas 

Deficiência Física 9 

Deficiência Auditva 3 

Deficiência Visual 3 

Deficiência Intelectual 0 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Com relação ao Grau de Escolaridade, pode-se perceber que nenhuma pessoa tem 

formação de nível fundamental, todas têm escolaridade entre o Ensino médio incompleto e 

a Especialização. Uma pessoa possui Ensino Médio incompleto, o que representa 6,7% da 

amostra, quatro pessoas (26,7%) possuem Ensino Médio Completo, três pessoas (20%) 

possuem ensino superior incompleto, seis pessoas (40%) possuem Ensino Superior 

Completo e uma pessoa (6,7%) possui Especialização, conforme se pode observar na 

Tabela 12. 

 

Tabela 12 – Grau de Escolaridade dos Respondentes 

Grau de escolaridade dos respondentes Número de pessoas 

Ensino Médio Incompleto 1 

Ensino Médio Completo 4 

Ensino Superior Incompleto 3 

Ensino Superior Completo 6 

Especialização 1 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Com relação à locação das pessoas com deficiência que responderam a esta 

pesquisa, dentre os quinze respondentes, sete trabalham na sede da Serasa em São Paulo e 

os outros oito estão alocados, cada um, nas seguintes agências: Joinville (SC), João Pessoa 

(PB), São José dos Campos (SP), Juiz de Fora (MG), Teresina (PI), Antônio Carlos (SP), 

Cuiabá (MT) e Passo Fundo (RS). É o que mostra a Tabela 13. 

 

Tabela 13 – Número de respondentes por agência da Serasa 

Agência Nº de Pessoas Agência Nº de pessoas 

Sede / SP 7 Teresina / PI 1 

Joinville / SC 1 Antônio Carlos / SP 1 

João Pessoa / PB 1 Cuiabá / MT 1 

São José dos Campos / SP 1 Passo Fundo / RS 1 

Juiz de Fora / MG 1   

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Com relação à data de admissão na Serasa, dos 15 respondentes, uma pessoa foi 

contratada no ano de 2000, uma no ano de 2003, duas no ano de 2004, quatro em 2005, 
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uma em 2006, duas em 2007, uma em 2008 e três em 2009. Abaixo, o gráfico que 

representa as admissões por ano dos respondentes a esta pesquisa na Serasa. 

 

Gráfico 2 – Admissões por ano dos respondentes desta pesquisa 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Dentre as 15 pessoas que responderam aos instrumentos de pesquisa, além de serem 

PCDs, seis (40%) delas também trabalham com outras PCDs, sendo que três delas 

trabalham com PCDs física, duas com PCDs auditiva e uma pessoa com deficiência visual. 

5.3.2. Análise Descritiva do Construto de Valores Organizacionais 

Estas quinze pessoas responderam ao Inventário de Valores Organizacionais, que 

contém vinte e cinco itens, distribuídos em seis fatores. Os participantes da pesquisa 

deveriam avaliar o quanto a organização que trabalham se parece ou não com a 

organização descrita no instrumento de pesquisa. Assim, poderiam avaliar através de uma 

escala Likert que varia de 1 a 7, assim distribuída: 1) “Nada parecida”, 2) “Muito pouco 

parecida”, 3) “Pouco parecida”, 4) “Moderadamente parecida”, 5) “Parecida”, 6) “Muito 

parecida” e 7) “Extremamente parecida”. 

As médias encontradas para os itens do Construto Valores Organizacionais 

oscilaram dentro do intervalo 4,47 e 6,40 e os desvios-padrão variaram no intervalo de 

0,640 a 1, 922. Grande parte das respostas está no polo de maior valor, variando de 4 a 7, o 

que demonstra que a empresa tem grandes semelhanças com a organização idealizada pelo 

Construto Valores Organizacionais, em todos os fatores contemplados pelo Construto. 

O fator Autonomia congrega itens que se referem à busca de aperfeiçoamento 

constante do empregado e da organização, que se expressa por meio da competência, 

curiosidade, criatividade, variedade de experiência e definição de objetivos profissionais de 
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seus empregados. No fator Autonomia, as médias encontradas nesta pesquisa foram altas 

(5,67 a 6,13), mostrando que a empresa valoriza a autonomia dos seus empregados, 

conforme pode ser verificado na Tabela 14. 

 

Tabela 14: Média e desvios-padrão para os itens do Fator Autonomia 

Variável Média Desvio 

Padrão 

Autonomia – AUT (Média Geral: 5,9) 

Valoriza empregados curiosos. Ela gosta de empregados que 

procuram se informar a respeito do trabalho 

5,67 0,976 

Gosta de empregados que mostram suas habilidades. Ela procura 

desenvolver a competência desses empregados. 

6,13 0,990 

Valoriza empregados que buscam realização no trabalho. Ela 

reconhece quando um empregado tem objetivos profissionais. 

6,13 0,915 

Deseja que o empregado tenha uma vida profissional variada. Ela 

valoriza o empregado que tem experiências profissionais diferentes. 

5,67 0,976 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

É importante lembrar que o “Ser Serasa”, conceito elaborado por Lucca, tem como 

missão disseminada entre os funcionários a valorização dos profissionais que atuam na 

empresa, mostrando que o público interno é de primordial importância. Segundo esse 

conceito, cada funcionário é responsável por criar, desenvolver e construir a empresa. Os 

altos valores, encontrados para o Fator Autonomia, no Inventário de Valores 

Organizacionais, respondidos pelas PCDs, mostra que a Serasa valoriza os empregados 

curiosos, valoriza também as habilidades deles, a competência, a realização e as 

experiências profissionais destes empregados. Assim sendo, o discurso da cultura de 

valorização da autonomia e desenvolvimento do Ser Serasa se mostra refletido nas 

respostas das PCDs participantes da pesquisa. 

Na questão “Valoriza empregados curiosos. Ela gosta de empregados que procuram 

se informar a respeito do trabalho”, a média de respostas resultou em 5,67, o que situa a 

Serasa em Parecida a Muito parecida com a organização do Construto de Valores 

Organizacionais. Abaixo, o Gráfico 3 mostra a frequência de respostas em cada uma das 

possibilidades da escala Likert para esta questão. 
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Gráfico 3 – Frequência de respostas no item “Valoriza empregados curiosos. Ela gosta 

de empregados que procuram se informar a respeito do trabalho.” 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Pelo gráfico, pode-se perceber que nenhum respondente marcou quaisquer das 

opções “Nada parecida”, “Muito pouco parecida” e “Pouco parecida”. As respostas 

concentraram-se no segundo polo da escala Likert. Dois respondentes, ou seja, 13,33% dos 

participantes da pesquisa, marcaram a opção “Moderadamente parecida”, quatro (26,67%) 

selecionaram “Parecida”, seis (40%) “Muito parecida” e três pessoas (20%) marcaram a 

opção “Extremamente parecida”. Pelos resultados no Gráfico 3, podemos afirmar que a 

Serasa valoriza os empregados que procuram se informar sobre o trabalho e que são 

curiosos. 

É importante lembrar do terceiro pilar de sustentação da Serasa, Planejamento e 

Gestão Estratégica, do qual participam todos os empregados da organização, através de 

fóruns de discussão (RenaSer, Planeser, Realise, Repense, Enase, AconteSer e o RecreSer) 

que são realizados todos os anos com a finalidade de levantar sugestões e traçar a ação 

estratégica da empresa. Nestes fóruns, todos os funcionários são ouvidos e eles podem 

levar sugestões e projetos para o planejamento e gestão estratégica da empresa. Isto 

demonstra que a Serasa tem ações concretas para ouvir a opinião de todos e isto vai ao 

encontro dos altos para este item do IVO. 

Na questão “Gosta de empregados que mostram suas habilidades. Ela procura 

desenvolver a competência desses empregados” foi encontrada uma média também alta 

(6,13), situando a Serasa como “Muito parecida” com a organização idealizada no 

Construto de Valores Organizacionais. A maioria das respostas (60%) para este item 

concentra-se na alternativa “Muito Parecida” com nove respondentes que a selecionaram. 
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A segunda alternativa mais selecionada pelos respondentes foi “Extremamente parecida” 

com cinco respostas, ou seja, 33,33% e “Pouco parecida” foi selecionada por apenas um 

dos respondentes, o que corresponde a 6,67% dos participantes da pesquisa. As outras 

alternativas da escala Likert para este item não foram selecionadas por nenhum dos 

participantes da pesquisa. No Gráfico 4 podemos perceber a frequência de respostas em 

cada uma das alternativas dessa questão. 

 

Gráfico 4 – Frequência de respostas no item “Gosta de empregados que mostram suas 

habilidades. Ela procura desenvolver a competência desses empregados.” 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Talvez tenha relação com este alto valor da média encontrada para esta questão as 

ações de valorização do Ser Serasa, com figuras como o “Prefeito” e o “Comitê Gestor de 

Contas”, que já foram mencionadas neste trabalho na seção de Caracterização da Serasa. 

Essas duas ações são possibilidades que os funcionários da Serasa têm de exercer alguma 

função de voluntariado na organização e de mostrarem algumas de suas habilidades e 

competências. Segundo Lucca (2008), a adesão ao Comitê Gestor de Contas é grande e 

permite que talentos sejam revelados, o que possibilita muitas promoções. A alta média 

nesta questão pode estar relacionada também com um dos seis processos do Sistema de 

Desenvolvimento Humano da empresa, que é o sistema de Gestão de pessoas por 

Competências. Neste processo, há uma análise e alocação dos funcionários da empresa 

buscando-se potencializar os conhecimentos, habilidades e atitudes deles. Além disso, a 

empresa mantém processos estruturados que alinham Educação, Desenvolvimento e 

Treinamento de seus profissionais para que se aprimorem constantemente. De acordo com 

o Relatório de Sustentabilidade Serasa (2007), existe dentro da Serasa diversos cursos e 
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uma escola de aprendizagem contínua e de criação, disseminação e compartilhamento de 

conhecimento. Na Educação Formal, a Serasa subsidia cursos de Ensino Fundamental e 

Médio, Graduação e Pós-graduação, e na Educação Continuada, a empresa subsidia cursos 

de Extensão em TI aplicada ao negócio, Gestão Empresarial, Finanças e Economia, Gestão 

de Pessoas, Marketing e TI para os seus profissionais. Além disso, a empresa conta com 

uma educação complementar oferecida aos seus funcionários que contempla Escola de 

Música, Coral, Magia do Riso e o Programa de Enriquecimento Pessoal e Profissional. 

Para desenvolver ainda mais a competência e as habilidades de seus funcionários, a 

empresa desenvolve várias ações de treinamento como Congressos, Workshops, 

Conferências, Convenções, Encontros, Seminários, dentre outros. 

No item “Valoriza empregados que buscam a realização no trabalho. Reconhece 

quando um empregado tem objetivos profissionais”, a média de respostas encontradas teve 

como valor também 6,13, situando a Serasa como muito parecida com a organização 

idealizada pelo Construto Valores Organizacionais. Nenhum respondente escolheu entre as 

três primeiras alternativas de respostas que são: “Nada parecida”, “Muito pouco parecida” 

e “Pouco parecida”. A alternativa “Moderadamente parecida” teve uma resposta e a 

“Parecida” teve duas. A maior parte dos respondentes escolheu “Muito Parecida” e 

“Extremamente parecida”, sendo seis respostas (40%) em cada uma delas. 

 

Gráfico 5 – Frequência de respostas no item “Valoriza empregados que buscam a 

realização no trabalho. Reconhece quando um empregado tem objetivos 

profissionais.” 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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O alto valor encontrado nesta questão pode se relacionar à crença disseminada na 

organização de que “a evolução dos seus profissionais gera o avanço da empresa, 

realimentando o processo de investimento e o compartilhamento dos resultados. A síntese 

desse conceito é que todos se aprimorem constantemente, tanto na vida profissional quanto 

pessoal” (Relatório de Sustentabilidade Serasa, 2006, p. 61). 

No item “Deseja que o empregado tenha uma vida profissional variada. Ela valoriza 

o empregado que tem experiências profissionais diferentes”, a média encontrada foi 5,67, o 

que posiciona a Serasa como uma empresa muito parecida com a idealizada no Construto 

Valores Organizacionais. Nenhum respondente selecionou qualquer das três primeiras 

alternativas da escala Likert (Nada parecida, Muito pouco parecida, Pouco Parecida), dois 

selecionaram “Moderadamente Parecida, quatro escolheram “Parecida”, seis escolheram 

“Muito parecida” e três escolheram a alternativa “Extremamente Parecida”. O Gráfico 6 

mostra a frequência de respostas em cada alternativa da escala Likert para este item. 

 

Gráfico 6 – Frequência de respostas no item “Deseja que o empregado tenha uma 

vida profissional variada. Valoriza o empregado que tem experiências profissionais 

diferentes.” 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Através dos gráficos descritos acima para cada item do Fator Autonomia, é possível 

perceber que a maior parte das respostas concentra-se entre os valores de 4 a 7. A média 

alta do fator (5,9) mostra que a Serasa valoriza a independência de ideias e o direito do 

0 0 0 2
4

6

3

0
1
2
3
4
5
6
7

N
ad

a 
p

ar
ec

id
a

M
u
it

o
 p

o
u
co

 p
ar

ec
id

a

P
o

u
co

 p
ar

ec
id

a

M
o

d
er

ad
am

en
te

 

p
ar

ec
id

a

P
ar

ec
id

a

M
u
it

o
 p

ar
ec

id
a

E
x

tr
em

am
en

te
 

p
ar

ec
id

a



| 104 | 

indivíduo de procurar sua direção e promoção, além da independência do indivíduo de 

buscar experiência afetiva positiva. 

O fator Bem-estar do empregado reúne itens que se referem à preocupação da 

organização em propiciar satisfação ao empregado, estando atenta à qualidade de vida no 

trabalho. Neste fator, as médias encontradas nesta pesquisa variaram entre 4,47 e 6,33, com 

desvio padrão entre 0,724 e 1,922. Os altos valores encontrados nas médias de cada item 

do fator bem-estar do empregado revelam que a empresa oferece oportunidades de 

diversão aos empregados, considera que a diversão é uma parte importante da vida, 

preocupa-se com a qualidade de vida deles, realiza projetos sociais que contribuem para o 

bem estar e propõe atividades que dão prazer ao empregado, pois, para ela, é importante 

que o empregado se sinta satisfeito. Este fator reúne as quatro perguntas que se encontram 

na Tabela 15, com suas devidas médias e desvios-padrão. 

 

Tabela 15: Média e desvios-padrão para os itens do Fator Bem-estar do empregado 

Variável Média Desvio 

Padrão 

Bem-estar do empregado – BEM (Média Geral: 5,57) 

Oferece oportunidades de diversão aos empregados. Ela acha 

importante que eles tenham prazer no trabalho. 

5,47 1,187 

Julga importante manter clubes destinados ao lazer dos 

empregados. Ela considera que a diversão é uma parte 

importante da vida do empregado. 

4,47 1,922 

Preocupa-se com a qualidade de vida dos empregados. Ela 

realiza projetos sociais que contribuem para o bem-estar deles. 

6,33 0,724 

Propõe atividades que dão prazer ao empregado. Na visão dela, 

é importante o empregado sentir-se satisfeito consigo mesmo. 

6 0,845 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Com relação à qualidade de vida dos funcionários, a empresa mantém o Espaço 

Cultural Serasa, que é destinado à exposição de pintura, desenho, fotografia e escultura de 

artistas brasileiros, lançamentos de livros e apresentações de grupos musicais. Ela mantém 

também o Espaço de Convivência Max Sender, para integração e realização de eventos, 

equipado com churrascaria, música ambiente e jardim, a Capela Divina Luz, destinada a 
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encontros ecumênicos, meditação e reflexão, o Centro de Conhecimento – que dispõe de 

biblioteca, hemeroteca, acesso à internet e desenvolve atividades para geração e 

compartilhamento de informações – e o Espaço de Meditação, destinado a momentos de 

descanso e reflexão. Além disso, há um restaurante nas dependências da empresa, tendas 

de Serviços com lavanderia, sapataria, costura, manicura, pedicura, engraxate, seguros em 

geral, viagens e despachante, Jardim Sensorial, acessibilidade do prédio a pessoas com 

deficiência e móveis ergonômicos, que proporcionam conforto e zelam pela saúde 

ocupacional, diminuindo a ocorrência de doenças laborais,. Além disso, a Serasa promove 

eventos culturais, educativos e esportivos, como o Fórum Serasa de Qualidade de 

Vida/Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat), Concurso de 

Fotografia, Banco de Talentos, reconhecendo o trabalho de artistas de diversas 

modalidades, Jogos Serasa, Coral Serasa Canto Geral, Encontro Anual de Corais, Escola 

Serasa de Música, Jubileu por tempo de trabalho e Datas comemorativas. 

Na questão “Oferece oportunidade de diversão aos empregados. Ela acha 

importante que eles tenham prazer no trabalho”, a média encontrada nas respostas foi de 

5,47, o que situa a Serasa como uma empresa parecida com a idealizada no construto. A 

média encontrada revela que a Serasa se preocupa em oferecer diversão aos empregados. 

Nenhum dos respondentes selecionou as opções “Nada parecida” ou “Muito pouco 

parecida” e a maior parte das respostas concentra-se na alternativa “Muito parecida” com 

cinco respondentes que a selecionaram, conforme o Gráfico 7. 

 

Gráfico 7 – Frequência de respostas no item “Oferece oportunidade de diversão aos 

empregados. Ela acha importante que eles tenham prazer no trabalho.” 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A questão “Julga importante manter clubes destinados ao lazer dos empregados. Ela 

considera que a diversão é uma parte importante da vida do empregado”, foi a questão que 
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obteve a menor média do construto, sendo de 4,47. Apesar de ter sido a menor média 

obtida nesta pesquisa, este número ainda é alto e situa a empresa entre moderadamente 

parecida a parecida com a empresa idealizada pelo construto. A Serasa pode não manter 

clubes destinados ao lazer do empregado, porém ela oferece oportunidades de diversão 

dentro da própria sede da empresa. 

Nesta questão, as respostas não se concentram somente no segundo polo da escala 

Likert. Elas se distribuem entre seis das sete opções de resposta. Um participante da 

pesquisa selecionou a opção “Nada Parecida”, três participantes optaram pela “Muito 

pouco parecida” e um optou pela “Pouco parecida”. Estas três possibilidades de resposta da 

escala Likert se concentram no polo onde a organização não se parece ou se parece pouco 

com aquela idealizada pelo Construto Valores Organizacionais. Ao analisar os 

questionários, percebeu-se que três das cinco pessoas que selecionaram estas opções não 

trabalham na Sede da empresa. Uma dessas três selecionou “Nada parecida”, outra 

selecionou “muito pouco parecida” e a terceira selecionou “Pouco parecida”. Isto indica 

que pode haver diferença entre as agências da Serasa no que se refere ao tratamento do 

lazer dos empregados. Além disso, torna-se importante frisar que o público respondente 

desta pesquisa é composto por PCDs. Sendo assim, seria interessante estudar como é o 

lazer destas pessoas nesta organização, se elas são beneficiadas da mesma forma que os 

outros funcionários quanto ao acesso àquilo que a empresa oferece, o que pode constituir-

se em objeto de futuras investigações. Mesmo tendo algumas respostas no primeiro polo do 

construto para este item, a alternativa que obteve o maior número de respostas é a 

alternativa “Muito parecida”, com cinco respondentes que a selecionaram. 

 

Gráfico 8 – Frequência de respostas no item “Julga importante manter clubes 

destinados ao lazer dos empregados. Considera que a diversão é uma parte 

importante da vida do empregado.” 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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No item “Preocupa-se com a qualidade de vida dos empregados. Realiza projetos 

sociais que contribuem para o bem-estar deles”, a empresa teve como média de respostas o 

valor 6,33 e desvio-padrão de 0,724. Esta alta média situa a empresa em “Muito parecida” 

com a organização idealizada pelo Construto Valores Organizacionais, no que se refere à 

qualidade de vida dos empregados. A empresa realiza projetos sociais que contribuem para 

o bem-estar dos empregados e isto pode ser comprovado através da alta avaliação feita 

pelos funcionários da empresa. Além disso, anualmente a Serasa realiza uma pesquisa de 

Satisfação Pessoal com os funcionários, que analisa a gestão de pessoas, processos, 

condições de trabalho, lideranças, expectativas profissionais e diretrizes gerais da empresa. 

Em 2007, a citada pesquisa revelou índices de satisfação, entre seus profissionais, de 92%. 

O Gráfico 9 mostra a frequência de respostas neste item. 

 

Gráfico 9 – Frequência de respostas no item “Preocupa-se com a qualidade de vida 

dos empregados. Realiza projetos sociais que contribuem para o bem-estar deles.” 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No item “Propõe atividades que dão prazer ao empregado. É importante o 

empregado sentir-se satisfeito consigo mesmo”, encontrou-se uma média de respostas igual 

a 6, o que situa a Serasa como uma empresa muito parecida com a idealizada no construto 

valores organizacionais. No Gráfico 10 encontra-se descrita a frequência de respostas para 

este item. 
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Gráfico 10 – Frequência de respostas no item “Propõe atividades que dão prazer ao 

empregado. É importante o empregado sentir-se satisfeito consigo mesmo.” 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Nesta questão, conforme se pode perceber no Gráfico 10, nenhum respondente 

selecionou alguma das quatro primeiras alternativas da escala Likert, concentrando as 

respostas entre as alternativas “Parecida”, “Muito parecida” e “Extremamente parecida”. 

Este alto valor na média para este item revela que a Serasa busca que o funcionário sinta-se 

satisfeito consigo mesmo e busca propor atividades que vão proporcionar prazer ao 

funcionário. 

É importante frisar o Processo Serasa Qualidade de Vida, que é um dos seis 

processos fundamentais do Sistema de Desenvolvimento Humano da empresa, já citado 

neste trabalho na seção de Caracterização da empresa estudada. Este processo tem como 

objetivos, de acordo com o Relatório de Sustentabilidade da Serasa (2006), a 

conscientização e o apoio nas ações do Ser Serasa no sentido de sua saúde e estilo de vida, 

buscando proporcionar condições de bem-estar e melhoria dos relacionamentos 

interpessoais, visando o equilíbrio mente-corpo, o desenvolvimento de atividades que 

orientem o Ser Serasa quanto a ações de caráter social e educativo, contribuindo para sua 

integração na comunidade e para seu desenvolvimento como um todo e a atuação de forma 

proativa, promovendo iniciativas relacionadas à saúde e contribuição para a melhoria da 

satisfação com o trabalho, buscando reduzir riscos e manter níveis adequados de turn-over 

e absenteísmo. Conforme visto nos gráficos referentes aos itens do fator Bem-estar do 

empregado, os dados desta pesquisa vão ao encontro destas informações e é possível 

afirmar que a organização preocupa-se em propiciar satisfação aos seus profissionais, além 
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de estar atenta à questão da qualidade de vida de seus funcionários, promovendo cursos, 

desenvolvendo habilidades criativas e culturais, enfim, promovendo a qualidade de vida de 

seus profissionais. 

A Tabela 16 mostra as médias e desvios-padrão encontrados para os itens do fator 

Conformidade. O fator, como um todo, obteve uma média de 5,88, o que situa a Serasa 

como muito parecida com a empresa idealizada no Inventário de Valores Organizacionais. 

O conteúdo dos itens deste fator faz referência à definição de limites das ações da empresa 

e aos comportamentos de seus membros, priorizando o respeito às regras e aos modelos de 

comportamentos no ambiente de trabalho e no relacionamento com outras organizações. 

 

Tabela 16 – Média e desvios-padrão para os itens do Fator Conformidade 

Variável Média Desvio 

Padrão 

Conformidade – COM (Média Geral: 5,885)   

Sustenta que todas as pessoas sejam tratadas de maneira justa. É 

importante respeitar os direitos dos outros. 

5,87 1,356 

Considera importante ter modelos de comportamento definidos. Para 

ela, os empregados devem ter um jeito correto de se comportar no 

trabalho. 

5,80 1,082 

Acredita que as regras são importantes. Para ela, os empregados 

deveriam obedecer a elas. 

5,87 1,187 

Considera as regras de convivência importantes. Para ela, os 

empregados, clientes e outras organizações deveriam respeitá-las. 

6,00 1 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No item “Sustenta que todas as pessoas sejam tratadas de maneira justa. É 

importante respeitar os direitos dos outros”, a média encontrada foi de 5,87 e desvio padrão 

de 1,356. A média encontrada nesta questão situa a Serasa como “Muito parecida” com a 

organização idealizada no Construto Valores Organizacionais. Neste item, somente um 

respondente selecionou a alternativa “Muito pouco parecida”, os outros se dividiram entre 

as opções “Parecida”, “Muito parecida” também com quatro respondentes em cada uma 

delas e “Extremamente parecida” com seis respondentes. O alto valor da média encontrada 

nesta questão revela que a Serasa preza pelo tratamento justo às pessoas e pelos direitos 
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delas. Com relação à valorização dos Direitos Humanos, a Serasa foi citada pela alta 

comissária das Nações Unidas para Direitos Humanos, Louisse Arbour (2007), em ocasião 

de palestra proferida na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), como uma empresa 

referência em direitos Humanos pelo Processo de Empregabilidade de Pessoas com 

Deficiência, considerando a empresa como um exemplo de engajamento e defesa da 

cidadania. O Gráfico 11 mostra a frequência de respostas neste item. 

 

Gráfico 11 – Frequência de respostas no item “Sustenta que todas as pessoas sejam 

tratadas de maneira justa. É importante respeitar os direitos dos outros.” 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No item “Considera importante ter modelos de comportamento definidos. Para ela, 

os empregados devem ter um jeito correto de se comportar no trabalho”, a média 

encontrada foi de 5,80, caracterizando a Serasa como “Muito parecida” com a organização 

idealizada pelo Construto. Nenhum dos respondentes selecionou as três primeiras 

alternativas da escala Likert (Nada parecida, Muito pouco parecida e Pouco parecida). Dois 

deles responderam “Moderadamente parecida”, quatro responderam “Parecida”, também 

quatro selecionaram “Muito parecida” e cinco selecionaram “Extremamente Parecida”. O 

Gráfico 12 mostra a frequência de respostas para este item. 

Os resultados para este item demonstram que a Serasa considera importante que o 

funcionário tenha um jeito correto de se comportar no trabalho. Nos relatórios da empresa 

é sempre salientada a importância do comportamento ético dos funcionários da empresa. É 

importante lembrar aqui da Coleção Ética Serasa de sete exemplares que todo novo 

funcionário recebe ao ser contratado pela empresa, tendo como meta o comprometimento 

do Ser Serasa com a ética, a inovação, a criatividade e a excelência. De acordo com o 

Relatório de Sustentabilidade Serasa (2006), a Serasa acredita que o conjunto de valores da 

Cultura Organizacional da Serasa se expressa na atitude individual de cada Ser Serasa. 
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Além dos princípios e valores expressos na Coleção Ética Serasa, que devem 

orientar a conduta ética do Ser Serasa, em 2001, a empresa assinou a carta oficial do 

Global Compact, assumindo assim a responsabilidade de cumprir e disseminar os Dez 

Princípios Universais do Pacto Global, descritos na Seção de Caracterização da empresa 

deste trabalho. 

A empresa também aderiu ao Pacto Empresarial pela Integridade e contra a 

Corrupção, iniciativa do Instituto Ethos, que visa acabar com a corrupção e as práticas 

ilegais nos negócios. Todas as empresas que assumem este compromisso devem criar 

mecanismos de verificação e comprovação das ações propostas no Pacto. Sendo assim, 

para a empresa, é importante que o funcionário tenha um jeito correto de se comportar na 

organização, o que talvez justifique o alto valor encontrado na média deste item do 

Construto de Valores Organizacionais. 

 

Gráfico 12 – Frequência de respostas no item “Considera importante ter modelos de 

comportamento definidos. Para ela, os empregados devem ter um jeito correto de se 

comportar no trabalho.” 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A questão “Acredita que as regras são importantes. Para ela, os empregados 

deveriam obedecer a elas” teve como média o valor de 5,87. A alternativa que teve maior 

número de respondentes foi a “Muito parecida”, com seis respondentes, seguida de 

“Extremamente parecida”, com cinco. A alternativa “Parecida” teve dois respondentes e as 

alternativas “Pouco parecida” e “Moderadamente parecida” tiveram um respondente em 

cada uma delas. 
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Gráfico 13 – Frequência de respostas no item “Acredita que as regras são 

importantes. Para ela, os empregados deveriam obedecer a elas.” 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Com relação às regras de comportamento, elas são expressas na organização através 

do Código de Conduta Ética Serasa Experian – SER ÉTICO. Este código é um guia para 

que a empresa possa transmitir, a partir de suas atitudes e comportamentos, a linha de 

pensamento e atuação da empresa. Segundo o site da organização, o Código de Conduta 

Ética visa promover um ambiente que se destaque pela conformidade legal e pela justiça. 

Sendo assim, a Serasa acredita que as regras são importantes para criar este ambiente que o 

SER ÉTICO visa consolidar. 

A questão “Considera as regras de convivência importantes. Para ela, os 

empregados, clientes e outras organizações deveriam respeitá-las” teve como média o valor 

6, o que situa a Serasa como muito parecida com a organização idealizada pelo construto. 

O já citado Código de Conduta Ética Serasa traça uma linha de regras de convivência que a 

empresa deve seguir no relacionamento com os profissionais, com os clientes, cidadãos, 

fornecedores, concorrentes, mídia, governo, comunidade e meio ambiente e com os 

acionistas. Talvez o alto valor encontrado na média desta questão se relacione com as 

regras de convivência com todas as partes interessadas descritas no SER ÉTICO. O 

Gráfico 14 mostra a frequência de respostas neste item: 
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Gráfico 14 – Frequência de respostas no item “Considera as regras de convivência 

importantes. Para ela, os empregados, clientes e outras organizações deveriam 

respeitá-las.” 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O fator Prestígio é composto por itens que se relacionam ao poder. O conteúdo 

destes itens mostra o quanto a organização busca prestígio, admiração e respeito na 

sociedade por causa da qualidade dos seus produtos. Neste fator, encontrou-se uma média 

de 6,15, situando a Serasa como “Muito parecida” com a organização idealizada pelo 

construto. 

 

Tabela 17: Média e desvios-padrão para os itens do Fator Prestígio 

Variável Média Desvio 

Padrão 

Prestígio – PRE (Média Geral: 6,15)   

Influencia outras organizações. Ela tem muito prestígio. 6,13 1,060 

Tem prestígio na sociedade. Acha importante ser admirada por todos. 5,93 1,223 

Tem prestígio. Ela oferece produtos e serviços que são respeitados 

pelos clientes. 

6,27 0,884 

Tem influência na sociedade. Ela acha importante ser respeitada por 

todos. 

6,27 1,100 

Fonte: Dados da pesquisa 
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No item “Influencia outras organizações. Ela tem muito prestígio”, a média 

encontrada foi de 6,13. A alternativa da Escala Likert que teve maior número de respostas 

foi a “Muito parecida” com sete respondentes, ou seja, 46,67% das respostas. A alternativa 

“Extremamente parecida” foi a segunda mais selecionada, com seis respondentes (40%) e 

as alternativas “Parecida” e “Pouco parecida” tiveram uma resposta em cada uma delas. 

Três alternativas da Escala Likert (“Nada parecida”, “Muito pouco parecia” e 

“Moderadamente parecida”) não tiveram índices de resposta nesta questão. A alta média 

encontrada nesta questão mostra que a Serasa tem influência sobre outras organizações. O 

Gráfico 15 mostra a frequência de respostas em cada alternativa deste item. 

 

Gráfico 15 – Frequência de respostas no item “Influencia outras organizações. Tem 

muito prestígio.” 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na questão “Tem prestígio na sociedade. Acha importante ser admirada por todos”, 

foi encontrada uma média de 5,93 e desvio-padrão de 1,223, o que situa a Serasa como 

“Muito parecida” com a organização do Construto Valores Organizacionais. A maior 

parte dos respondentes (40%) selecionou a opção “Extremamente parecida” e 33,33% 

selecionou a opção “Muito parecida”. As opções “Nada parecida” e “Muito pouco 

parecida” não obtiveram nenhuma resposta. As “Pouco Parecida” e “Moderadamente 

parecida” tiveram uma resposta em cada uma delas e a alternativa “Parecida” obteve 

duas respostas. O Gráfico 16 mostra a frequência de respostas em cada alternativa deste 

item. 
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Gráfico 16 – Frequência de respostas no item “Tem prestígio na sociedade. Acha 

importante ser admirada por todos.” 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Encontrou-se também uma média alta (6,27) na questão “Tem prestígio. Oferece 

produtos e serviços que são respeitados pelos clientes”. Conforme o Gráfico 17, a maior 

parte dos respondentes (46,67%) selecionou a alternativa “Extremamente parecida”, 

seguida de “Muito parecida”, com 40% das respostas. “Moderadamente parecida” e 

“Parecida” tiveram, cada uma delas, uma resposta e as outras três alternativas da escala 

Likert (“Nada parecida”, “Muito pouco parecida” e “Pouco parecida”) não tiveram 

resposta. A média de 6,27 situa a Serasa como “Muito parecida” com a organização 

idealizada no construto. 

A alta média encontrada nesta questão pode se relacionar com a própria visão da 

organização que é: “Ser a primeira em cada uma das maiores economias da América Latina 

e liderar a inovação e a transformação do mercado de soluções de informação, como 

primeira escolha dos nossos clientes” (www.serasaexperian.com.br). A visão da 

organização demonstra que ela deseja liderar o mercado de seu negócio e conquistar a 

admiração de todos os clientes fazendo com que a Serasa seja a primeira escolha deles 

através da qualidade dos produtos e serviços que oferece. O Gráfico 17 mostra a frequência 

de respostas em cada alternativa da escala Likert neste item. 
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Gráfico 17 – Frequência de respostas no item “Tem prestígio. Oferece produtos e 

serviços que são respeitados pelos clientes.” 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No item “Tem influência na sociedade. Acha importante ser respeitada por todos”, a 

maior parte das pessoas (53,33%) escolheram a alternativa “Extremamente parecida”, 

seguida por “Muito parecida” com 33,33% das respostas. A média encontrada nesta 

questão também foi alta com o valor de 6,27 e desvio-padrão de 1,1. O Gráfico 18 mostra a 

frequência de respostas em cada uma das alternativas da escala Likert para esta questão. 

 

Gráfico 18 – Frequência de respostas no item “Tem influência na sociedade. Acha 

importante ser respeitada por todos.” 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O prestígio da Serasa pode ser demonstrado, além das altas médias encontradas 

neste item do Inventário de Valores Organizacionais, através dos vários prêmios, 
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certificações e reconhecimentos que a empresa recebe todos os anos como reconhecimento 

da sociedade pelo trabalho que faz. Isto coloca a empresa em destaque e faz com que a sua 

forma de gestão influencie outras organizações, servindo de modelo e referências para elas, 

e aumente a confiança de clientes, acionistas e sociedade em geral nos produtos e serviços 

prestados pela organização. Somente no ano de 2009 a empresa recebeu nove prêmios 

importantes que são: 1. 100 Melhores Empresas para trabalhar na América Latina 

(conferido pela revista Época e pelo Great Place to Work® Institute); 2. 100 Melhores 

Empresas para trabalhar na América Latina (conferido pela revista Época e pelo Great 

Place to Work® Institute); 3. As 25 Empresas + Inovadoras do Brasil 2009 (Conferido pela 

revista Época Negócios - em parceria com o Fórum de Inovação da FGV, o Instituto Great 

Place to Work® e a Fundação Nacional da Qualidade); 4. Melhores & Maiores (conferido 

pela revista Exame); 5. PIB – Prêmio Intangíveis Brasil (Categorias Conhecimento 

Corporativo e no setor de Serviços Profissionais, conferido pelo Grupo Padrão – Revista 

Consumidor Moderno – e da DOM Strategy Partners); 6. Best Companies for Leaders 

(conferido pela Hay Group, consultoria global de gestão de negócios); 7. Melhores 

Empresas para Executivos Trabalharem (Ranking Geral, conferido pela revista Época 

NEGÓCIOS em parceria com o Instituto Great Place to Work®); 8. 10 Melhores Empresas 

de TI e Telecom para Trabalhar (conferido pela revista Computerword, em parceria com o 

instituto Great Place to Work®) e 9. Melhores Empresas em Cidadania Corporativa 2009 

(entre as 10 colocadas, conferido pela revista Gestão & RH). 

Além disso, a Serasa possui três certificações que são a NBR 16001, a NBR 9050 e 

a ISSO 9001. A NBR 16001 diz respeito ao Sistema de Gestão da Responsabilidade Social, 

em 2006 a Serasa foi a primeira empresa brasileira a receber esta certificação. A NBR 9050 

diz respeito à Acessibilidade, o prédio da empresa foi o primeiro brasileiro a ser certificado 

por esta norma, em 2003. A ISSO 9001 diz respeito ao Sistema de Gestão de Qualidade, 

que estabelece requisitos para a melhoria dos processos internos, a maior capacitação dos 

profissionais, o monitoramento do ambiente de trabalho, a verificação da satisfação dos 

clientes, dos profissionais e dos fornecedores, em um processo contínuo de aprimoramento 

do sistema de gestão da qualidade. 

No fator Domínio e Ética – DOM, a média encontrada foi de 6,25, e o desvio-

padrão varia de 0,704 a 1,280. A alta média encontrada neste fator revela que a Serasa 

acredita no valor da honestidade, quer ser bem sucedida, honra seus compromissos com 

pessoas e organizações, considera ser fiel a seus empregados e clientes, considera 
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importante ser competitiva, considera a segurança nos negócios muito importante e sente-

se satisfeita com os seus rendimentos quando eles superam as despesas. 

 

Tabela 18 – Média e desvios-padrão para os itens do Fator Domínio e Ética – DOM 

Variável Média Desvio 

Padrão 

Domínio e Ética – DOM (Média Geral: 6,25)   

Considera importante ser bem sucedida. Ela que ter lucros nos 

negócios. 

5,73 1,280 

Acredita no valor da honestidade. Ela honra seus compromissos com 

pessoas e organizações com as quais se relaciona. 

6,27 0,704 

Considera importante ser fiel a seus empregados e clientes. Ela 

cumpre seus compromissos com eles. 

6,20 0,941 

Acha importante ser competitiva. Ela quer ganhar novos mercados. 6,53 0,640 

Acredita que a pessoa deve ser honesta em qualquer situação. Dizer a 

verdade faz parte dos princípios desta organização. 

6,40 0,986 

Tem como meta principal a obtenção de lucros. Ela sente-se satisfeita 

quando os rendimentos superam as despesas. 

6,53 0,743 

Considera a segurança dos negócios muito importante. Ela está atenta 

às ameaças do mercado. 

6,13 0,845 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na questão “Considera importante ser bem sucedida. Quer ter lucro nos negócios”, 

a média encontrada foi de 5,73, o que situa a Serasa como “Muito parecida” com a 

organização idealizada pelo Construto Valores Organizacionais. A maioria (40%) dos 

respondentes selecionaram a resposta “Extremamente parecida”, seguida por “Parecida”, 

com 33,33% das respostas. 

A frequência de respostas em cada uma das alternativas da escala Likert para esta 

questão encontra-se no Gráfico 19: 
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Gráfico 19 – Frequência de respostas no item “Considera importante ser bem 

sucedida. Quer ter lucro nos negócios.” 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Com relação aos lucros da empresa, a Serasa, até 2008, obteve receitas líquidas de 

R$ 898.228, apresentando acréscimo de 48% comparado às vendas de 2006. Segundo o 

Relatório de Sustentabilidade Serasa (2007), a organização teve um crescimento médio 

anual de 20% em seu faturamento líquido, conforme mostra o gráfico 20. 

 

Gráfico 20: Crescimento do Faturamento Líquido da Serasa 

 

 

Fonte: Relatório de Sustentabilidade Serasa (2007). 

 

Na questão “Acredita no valor da honestidade. Honra seus compromissos com 

pessoas e organizações com as quais se relaciona”, a média encontrada foi de 6,27, que 

situa a Serasa como uma empresa “Muito parecida” com a idealizada pelo Construto 

Valores Organizacionais. Com relação à honestidade, a Serasa é uma das empresas que 

assinaram ao Pacto Empresarial pela Integridade e contra a corrupção. Este pacto é 

composto por diretrizes e procedimentos que devem ser adotados pela empresa no 

relacionamento com os poderes públicos. Através da adesão ao acordo, a Serasa assumiu 

um compromisso em prol da ética, contra a corrupção e as práticas ilegais dos negócios. 
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Abaixo, no Gráfico 21, encontra-se a frequência de respostas em cada uma das alternativas 

da escala Likert para esta questão. 

 

Gráfico 21 – Frequência de respostas no item “Acredita no valor da honestidade. 

Honra seus compromissos com pessoas e organizações com as quais se relaciona.” 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A questão “Considera importante ser fiel a seus empregados e clientes. Cumpre seus 

compromissos com eles”, também encontrou uma média alta de 6,20, situando a Serasa 

como uma empresa “Muito parecida” com a idealizada pelo Construto Valores 

Organizacionais. Segundo o Relatório de Sustentabilidade da empresa (2007), é importante 

que as decisões da alta direção e as ações da organização estejam alinhadas aos interesses de 

todas as partes, o que envolve clientes, acionistas, funcionários, fornecedores e sociedade em 

geral. A organização mantém vários meios de comunicação e engajamento com as partes 

interessadas, buscando viabilizar uma comunicação eficaz e contínua com todos. 

 

Gráfico 22 - Frequência de respostas no item “Considera importante ser fiel a seus 

empregados e clientes. Cumpre seus compromissos com eles.” 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Na questão “Acha importante ser competitiva. Quer ganhar novos mercados”, a 

média encontrada foi de 6,53, o que situa a Serasa como “Muito parecida” à organização 

idealizada pelo Construto de Valores Organizacionais. Todas as respostas concentraram-se 

nas alternativas “Parecida” (6,67%), “Muito parecida” (33,33%) e “Extremamente parecida” 

(60%). Nenhum respondente selecionou uma entre as seguintes alternativas: “Nada 

parecida”, “Muito pouco parecida”, “Pouco parecida”, “Moderadamente parecida”. Através 

de padrões referenciais, a Serasa busca atingir crescentes níveis de competitividade, 

promovendo melhorias no desempenho e nos processos. Segundo o Relatório de 

Sustentabilidade Serasa (2007), a organização acompanha as melhores práticas globais 

organizacionais para aprimorar constantemente os seus procedimentos e ferramentas. O 

Gráfico 23 mostra a frequência de respostas em cada alternativa desta questão. 

 

Gráfico 23 - Frequência de respostas no item “Acha importante ser competitiva. Quer 

ganhar novos mercados.” 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na questão “Acredita que a pessoa deve ser honesta em qualquer situação. Dizer a 

verdade faz parte dos princípios desta organização”, a Serasa foi situada também como 

“muito parecida” com a organização idealizada no Inventário de Valores Organizacionais, 

tendo como média o valor 6,40 na escala que varia de 1 a 7. As alternativas “Nada parecida”, 

“Muito pouco parecida” e “Pouco parecida” não foram selecionadas pelos respondentes. A 

alternativa “Moderadamente Parecida” foi selecionada por um respondente, o que representa 
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6,67% da amostra, as alternativas “Parecida” e “Muito parecida” foram selecionadas por 2 

(13,33%) respondentes cada uma delas e a alternativa “Extremamente parecida” teve maior 

índice de respostas, com 8 respondentes (53,33%) que a selecionaram. O Gráfico 24 mostra a 

frequência das respostas para cada alternativa deste item. 

 

Gráfico 24 - Frequência de respostas no item “Acredita que a pessoa deve ser honesta 

em qualquer situação. Dizer a verdade faz parte dos princípios desta organização.” 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na questão “Tem como meta principal a obtenção de lucros. Sente-se satisfeita 

quando os rendimentos superam as despesas”, a média encontrada foi de 6,53, o que 

também situa a organização como “Muito parecida” com a idealizada no construto. De 

acordo com o Gráfico 25, que mostra a frequência de respostas neste item, nenhum dos 

respondentes selecionou qualquer das alternativas: “Nada parecida”, “Muito pouco 

parecida”, “Pouco parecida”, “Moderadamente parecida”. Dois respondentes (13,33%) 

disseram que a Serasa é “Parecida”, três (20%) disseram “Muito Parecida” e dez (66,67%) 

disseram que é “Extremamente Parecida” com a organização do construto. 

 

Gráfico 25 - Frequência de respostas no item “Tem como meta principal a obtenção 

de lucros. Sente-se satisfeita quando os rendimentos superam as despesas.” 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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A questão “Considera a segurança dos negócios muito importante. Está atenta às 

ameaças do mercado” também obteve uma média alta de 6,13, situando a Serasa como uma 

empresa “Muito parecida” com a organização idealizada no construto. Novamente, as 

alternativas “Nada parecida”, “Muito pouco parecida” e “Pouco parecida” não foram 

selecionadas pelos participantes da pesquisa. A alternativa “Moderadamente parecida” foi 

escolhida por um respondente (6,67% da amostra), a alternativa “Parecida” foi selecionada 

por quatro respondentes (26,67%), dois respondentes (13,33%) disseram que a Serasa é 

“Muito Parecida” e oito (53,33%) disseram que a Serasa é “Extremamente parecida” com a 

organização do Construto. 

 

Gráfico 26 - Frequência de respostas no item “Considera a segurança dos negócios 

muito importante. Está atenta às ameaças do mercado.” 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Segurança nos negócios é justamente um dos produtos que a Serasa oferece às 

partes interessadas. A empresa trabalha para o aumento da confiança e da segurança nos 

negócios, contribuindo para o crescimento e a democratização da oferta de crédito. Sendo 

assim, a importância da segurança nos negócios é intrínseca à sua atividade. 

No fator Realização – REA, a média encontrada foi de 6,16, e o desvio-padrão varia 

de 0,743 a 1,082. A alta média encontrada neste fator revela que a Serasa valoriza a 

competência, ela considera importante que o empregado demonstre suas habilidades e 

conhecimentos e conheçam bem o trabalho que realizam. Na Tabela 19 encontra-se a 

média e o desvio-padrão para cada um dos itens do Fator Realização: 
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Tabela 19: Média e desvios-padrão para os itens do Fator Realização – REA 

Variável Média Desvio 

Padrão 

Realização – REA (Média Geral: 6,16)   

Valoriza a competência. Para ela, é importante que o empregado 

demonstre as habilidades e os conhecimentos que possui. 

6,13 0,743 

Acha importante que os empregados conheçam bem o trabalho que 

fazem. Ela reconhece os empregados competentes. 

6,20 1,082 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

No item “Valoriza a competência. É importante que o empregado demonstre as 

habilidades e os conhecimentos que possui”, a média encontrada foi de 6,13, situando a 

Serasa como “Muito parecida” com a organização idealizada no construto. Os 

respondentes não selecionaram qualquer das alternativas “Nada parecida”, “Muito pouco 

parecida”, “Pouco parecida” e “Moderadamente parecida”, disponíveis na escala Likert. As 

respostas concentraram-se nas alternativas de maior valor que são “Parecida”, com três 

respostas (20%), “Muito parecida”, com sete respostas (46,67%) e “Extremamente 

parecida”, com cinco respostas (33,33%), como mostra o Gráfico 27. 

 

Gráfico 27 - Frequência de respostas no item “Valoriza a competência. É importante 

que o empregado demonstre as habilidades e os conhecimentos que possui.” 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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atitudes do Ser Serasa a fim de que ele atinja os resultados que lhe são esperados. Sendo 

assim, a Serasa busca valorizar as habilidades e conhecimentos de seus funcionários. 

Na questão “Acha importante que os empregados conheçam bem o trabalho que 

fazem. Reconhece os empregados competentes”, a média encontrada também foi alta (6,20). 

Também neste item, as quatro primeiras alternativas da escala Likert do construto não foram 

selecionadas pelos respondentes da pesquisa. As respostas concentraram-se nas alternativas 

“Parecida” com três respostas (20%), “Muito parecida” com seis respostas (40%) e 

“Extremamente parecida” também com seis respostas (40%), conforme mostra o Gráfico 28. 

 

Gráfico 28 - Frequência de respostas no item “Acha importante que os empregados 

conheçam bem o trabalho que fazem. Reconhece os empregados competentes” 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

De acordo com o Relatório de Sustentabilidade Serasa, a organização se preocupa 

com a formação e com a constante evolução dos funcionários, investindo em treinamentos, 

escolas e cursos para que aprimorem cada vez mais. 

5.3.3. Análise Descritiva do Inventário de Concepções de Deficiência em 

Situações de Trabalho 

As mesmas pessoas que responderam ao Construto de Valores Organizacionais 

também esponderam ao Inventário de Concepções de Deficiência. O ICD-ST contém vinte 

e um itens distribuídos em seis fatores. Os participantes da pesquisa deveriam avaliar o 

grau de concordância que tinham com relação a cada questão do inventário, baseados em 

uma escala Likert que varia de 1 a 6, sendo que o valor 1 corresponde a “Discordo 

totalmente”, o valor 2 a “Discordo muito”, 3 a “Discordo pouco”, 4 a “Concordo pouco”, 5 

a “Concordo muito” e o 6 a “Concordo totalmente”. 
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O Fator Espiritual tem o seu foco na percepção da deficiência como um fenômeno 

espiritual. Neste fator, encontrou-se uma média de 2,82, o que demonstra que os 

respondentes discordam pouco dos pressupostos da Matriz Espiritual. Abaixo, a Tabela 20 

mostra a média e desvios-padrão para cada um dos itens da Matriz Espiritual. 

 

Tabela 20: Média e desvios-padrão para os itens da Matriz Espiritual 

Variável Média Desvio 

Padrão 

Matriz Espiritual (Média Geral: 2,82)   

A deficiência é uma manifestação de um poder divino que define as 

características que o ser humano deverá possuir em sua vida terrena. 

2,467 1,685 

A deficiência é uma marca que indica uma preferência divina. 2,133 1,642 

As pessoas com deficiência têm uma missão especial em suas vidas 3,867 1,995 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No item “A deficiência é uma manifestação de um poder divino que define as 

características que o ser humano deverá possuir em sua vida terrena”, a média encontrada 

foi de 2,467, o que demonstra que os respondentes discordam muito desta afirmação. A 

maior parte deles (46,67%) respondeu que discordam totalmente desta afirmação, um 

(6,67%) discordam muito, três (20%) discordam pouco, dois (13,33%) concordam pouco, 

um (6,67%) concorda muito e também um (6,67%) concorda totalmente, conforme pode 

ser verificado no Gráfico 29. 

 

Gráfico 29 - Frequência de respostas no item “A deficiência é uma manifestação de 

um poder divino que define as características que o ser humano deverá possuir em 

sua vida terrena.” 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Na questão “A deficiência é uma marca que indica uma preferência divina”, a 

média encontrada foi de 2,133, demonstrando que os respondentes discordam muito desta 

afirmação. A maioria deles (53,33%) responderam que discordam totalmente, três (20%) 

responderam que discordam muito desta afirmação. As outras alternativas de respostas 

tiveram um respondente em cada uma delas. 

 

Gráfico 30 - Frequência de respostas no item “A deficiência é uma marca que indica 

uma preferência divina.” 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O terceiro item do fator Espiritual, “As pessoas com deficiência têm uma missão 

especial em suas vidas”, foi o que obteve maior média entre as questões desta matriz, 

obtendo o valor de 3,867, o que demonstra que as pessoas concordam pouco com esta 

afirmação. O maior número de respostas (33,33%) concentrou-se na alternativa “Concordo 

totalmente”, seguida pela alternativa “Discordo Muito”, com 26,67%. Cada uma das 

alternativas “Discordo totalmente”, “Concordo pouco” e “Concordo muito” tiveram 

13,33% das respostas. Através dos dados obtidos neste fator, foi possível verificar que as 

pessoas com deficiência que trabalham na Serasa não concordam com os pressupostos da 

Matriz Espiritual. O Gráfico 31 mostra a frequência de respostas para esta questão: 

 

Gráfico 31 - Frequência de respostas no item “As pessoas com deficiência têm uma 

missão especial em suas vidas.” 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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O Fator Normalidade, que tem como foco o “desvio” da normalidade das pessoas 

com deficiência, indica a tendência a segregar as pessoas com deficiência em setores 

específicos da organização e a avaliação negativa das possibilidades de trabalho das 

pessoas com deficiência. Neste fator, encontrou-se uma média de 2,63, o que demonstra 

que os respondentes discordam pouco dos pressupostos da Matriz Normalidade. Abaixo, 

a Tabela 21 mostra a média e desvios-padrão para cada um dos itens da Matriz 

Normalidade: 

 

Tabela 21: Média e desvios-padrão para os itens da Matriz Normalidade 

Variável Média Desvio 

Padrão 

Matriz Normalidade (Média Geral: 2,63)   

Somente alguns setores são adequados para o trabalho de 

pessoas com deficiência. 

3,333 1,759 

As pessoas com deficiência podem assumir atitudes 

inadequadas na organização, o que pode provocar situações 

embaraçosas. 

2,267 1,335 

As PCDs são mais propensas a se acidentar que as demais 

pessoas. 

2,667 1,676 

As instituições especializadas são mais aptas a trabalhar com 

pessoas com deficiência que as organizações de trabalho. 

2,600 1,805 

As pessoas com deficiência costumam ter problemas no 

relacionamento com as pessoas não portadoras de deficiência. 

2,267 1,944 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No item “Somente alguns setores são adequados para o trabalho de pessoas” a 

média encontrada foi de 3,333, o que demonstra que os respondentes discordam pouco 

desta questão. Duas das alternativas da escala Likert concentraram o maio número de 

respostas, que foram “Discordo totalmente” e “Discordo pouco”, cada uma delas com 

quatro respostas (26,67%). A alternativa “Concordo Pouco” obteve três respostas (20%). 

Cada uma das alternativas “Concordo muito” e “Concordo totalmente” tiveram duas 

respostas (13,33%), conforme pode ser observado no Gráfico 32: 
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Gráfico 32 - Frequência de respostas no item “Somente alguns setores são adequados 

para o trabalho de pessoas.” 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na questão “As pessoas com deficiência podem assumir atitudes inadequadas na 

organização provocando situações embaraçosas”, a média encontrada foi de 2,267, o que 

demonstra que os respondentes discordam muito da afirmação. Conforme o Gráfico 33, a 

maior parte dos respondentes (40%) escolheu a alternativa “Discordo totalmente”, 

enquanto que 26,67% escolheram a alternativa “Discordo muito” e 33,33% selecionaram a 

alternativa “Concordo pouco”. 

 

Gráfico 33 - Frequência de respostas no item “As pessoas com deficiência podem 

assumir atitudes inadequadas na organização provocando situações embaraçosas.” 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No item “As pessoas com deficiência são mais propensas a se acidentar que as 

demais pessoas”, a média encontrada foi de 2,667, sendo que o maior índice de respostas 

(40%) também se concentrou na alternativa “Discordo totalmente”. Este resultado 

demonstra que as pessoas com deficiência que trabalham na Serasa e responderam a este 
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inventário discordam pouco desta afirmação. As alternativas “Discordo pouco” e 

“Concordo pouco” tiveram os mesmos índices de respostas com 20% em cada uma delas. 

Também as alternativas “Discordo pouco”, “Concordo pouco” e “Concordo totalmente” 

tiveram o mesmo índice de respostas com 6,67% em cada uma delas, conforme pode-se 

observar no Gráfico 34: 

 

Gráfico 34 - Frequência de respostas no item “As pessoas com deficiência são mais 

propensas a se acidentar que as demais pessoas.” 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No item “As instituições especializadas são mais aptas a trabalhar com pessoas com 

deficiência que as organizações de trabalho”, foi encontrada uma média de 2,600, o que 

demonstra que os respondentes discordam pouco desta afirmação. Grande parte das 

respostas (40%) concentra-se na alternativa “Discordo totalmente”, seguida pelas 

alternativas “Discordo muito” e “Concordo pouco”, que obtiveram 20% de respostas cada 

uma delas. O Gráfico 35 mostra a frequência de respostas neste item. 

 

Gráfico 35 - Frequência de respostas no item “As instituições especializadas são mais 

aptas a trabalhar com pessoas com deficiência que as organizações de trabalho.” 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Na questão “As pessoas com deficiência costumam ter problemas no 

relacionamento com as pessoas não portadoras de deficiência”, encontrou-se uma média de 

2,267, que demonstra que os respondentes discordam muito desta afirmativa. A maior parte 

(60%) das respostas concentrou-se na alternativa “Discordo totalmente”. “Discordo muito” 

e “Concordo totalmente” tiveram 13,33% das respostas cada uma delas e “Concordo 

pouco” e “Concordo muito” tiveram 6,67% das respostas em cada uma delas, conforme se 

pode observar no Gráfico 36: 

 

Gráfico 36 - Frequência de respostas no item “As pessoas com deficiência costumam 

ter problemas no relacionamento com as pessoas não portadoras de deficiência.” 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Matriz Inclusão tem o foco na percepção da necessidade de adequação dos 

instrumentos e condições de trabalho para a inclusão de pessoas com deficiência no 

trabalho. Segundo Carvalho-Freitas (2007a), um alto resultado encontrado neste fator 

indica uma percepção positiva em relação às possibilidades de trabalho das pessoas com 

deficiência e também visa dar condições de igualdade a todos. 

 

Tabela 22: Média e desvios-padrão para os itens da Matriz Inclusão 

Variável Média Desvio 

Padrão 

Matriz Normalidade (Média Geral: 5,57)   

As PCDs podem desempenhar adequadamente qualquer tipo de 

trabalho, desde que modificadas as condições de trabalho. 

5,467 0,915 

As pessoas com deficiência podem desempenhar adequadamente 

qualquer tipo de trabalho, desde que realizadas as adequações 

necessárias nos instrumentos de trabalho. 

5,667 0,617 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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No item “As pessoas com deficiência podem desempenhar adequadamente qualquer 

tipo de trabalho desde que modificadas as condições de trabalho”, encontrou-se uma alta 

média , 5,467, o que demonstra que os respondentes concordam muito com esta afirmação. 

Não foram selecionadas as opções “Discorda totalmente” ou “Discorda muito”, indicando 

que, para eles, as adequações nas condições de trabalho têm uma grande importância. O 

Gráfico 37 mostra a frequência das respostas em cada uma das alternativas para esta questão: 

 

Gráfico 37 - Frequência de respostas no item “As pessoas com deficiência podem 

desempenhar adequadamente qualquer tipo de trabalho desde que modificadas as 

condições de trabalho.” 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No item “As pessoas com deficiência podem desempenhar adequadamente 

qualquer tipo de trabalho, desde que realizadas as adequações necessárias nos instrumentos 

de trabalho”, foi encontrada uma média também alta, 5,667, demonstrando que os 

respondentes concordam totalmente com a afirmativa. Onze (73,33%) dos 15 respondentes 

selecionaram a alternativa “Concordo Totalmente”, três selecionaram “Concordo Muito”, e 

uma selecionou a alternativa “Concordo pouco”. Não foram marcadas as alternativas 

“Discordo pouco”, “Discordo muito” e “Discordo totalmente”. 

 

Gráfico 38 - Frequência de respostas no item “As pessoas com deficiência podem 

desempenhar adequadamente qualquer tipo de trabalho, desde que realizadas as 

adequações necessárias nos instrumentos de trabalho.” 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

0 0 1 1 3 10
0
5

10
15

D
is

co
rd

o
 

to
ta

lm
en

te

D
is

co
rd

o
 

m
u

it
o

D
is

co
rd

o
 

p
o

u
co

C
o

n
co

rd
o

 
p

o
u

co

C
o

n
co

rd
o

 
m

u
it

o

C
o

n
co

rd
o

 
to

ta
lm

en
te

0 0 0 1 3 11

0

5

10

15

D
is

co
rd

o
 

to
ta

lm
en

te

D
is

co
rd

o
 

m
u

it
o

D
is

co
rd

o
 

p
o

u
co

C
o

n
co

rd
o

 
p

o
u

co

C
o

n
co

rd
o

 
m

u
it

o

C
o

n
co

rd
o

 
to

ta
lm

en
te



| 133 | 

A Matriz Desempenho tem o foco na percepção das pessoas sobre o desempenho, a 

produtividade e a qualidade do trabalho das pessoas com deficiência. De acordo com 

Carvalho-Freitas (2007), um alto valor nesta matriz indica uma percepção negativa em 

relação ao desempenho e à qualidade de trabalho de uma pessoa com deficiência. Na 

Tabela 23 são apresentados os resultados dos itens desse fator. 

 

Tabela 23: Média e desvios-padrão para os itens da Matriz Desempenho 

Variável Média Desvio 

Padrão 

Matriz Desempenho (Média Geral: 1,57)   

A qualidade do trabalho de uma pessoa com deficiência é 

inferior ao das pessoas não portadoras de deficiência. 

1,733 1,438 

As pessoas com deficiência desempenham o trabalho com 

baixa produtividade. 

1,533 0,915 

As pessoas com deficiência têm pior desempenho no trabalho. 1,333  

As organizações com grande número de pessoas com 

deficiência são menos competitivas que as demais. 

1,667 1,589 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No item “A qualidade do trabalho de uma pessoa com deficiência é inferior ao das 

demais pessoas não portadoras de deficiência”, o maior número de respostas concentrou-se 

na alternativa “Discordo totalmente”, com 11 respostas (73,33%). Três respondentes (20%) 

selecionaram a alternativa “Discordo pouco” e um respondente (6,67%) selecionou 

“Concordo totalmente”, conforme o Gráfico 39. A baixa média encontrada, de 1,733, 

mostra que os respondentes tendem a discordar muito da afirmativa. 

 

Gráfico 39 - Frequência de respostas no item “A qualidade do trabalho de uma pessoa 

com deficiência é inferior ao das demais pessoas não portadoras de deficiência.” 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Na questão “As pessoas com deficiência desempenham o trabalho com baixa 

produtividade”, encontrou-se uma média de 1,533, o que mostra que os respondentes 

discordam muito da afirmativa. Dez (66,67%) dos quinze respondentes selecionaram a 

alternativa “Discordo totalmente”. Três pessoas (20%) selecionaram a alternativa 

“Discordo muito” e as alternativas “Discordo pouco” e “Concordo pouco” tiveram uma 

resposta em cada uma delas, conforme o Gráfico 40. 

 

Gráfico 40 – Frequência de respostas no item “As pessoas com deficiência 

desempenham o trabalho com baixa produtividade.” 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na questão “As pessoas com deficiência têm pior desempenho no trabalho”, foi 

encontrada uma média de 1,333, o que indica que os respondentes discordam totalmente 

desta afirmação. A maior parte das respostas (66,67%) concentrou-se na alternativa 

“Discordo totalmente, três pessoas (20%) discordaram muito da afirmação e uma (6,67%) 

discordou pouco. 

 

Gráfico 41 - Frequência de respostas no item “As pessoas com deficiência têm pior 

desempenho no trabalho” 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Encontrou-se também um valor baixo (1,667) na média referente à questão “As 

organizações com grande número de pessoas com deficiência são menos competitivas que 

as demais”. A maior parte das respostas (80%) concentrou-se na alternativa “Discordo 

totalmente”. As alternativas “Discordo muito”, “Concordo muito” e “Concordo 

totalmente” foram selecionadas por um respondente (6,67%) cada uma delas, conforme se 

pode observar no Gráfico 42: 

 

Gráfico 42 – Frequência de respostas no item “As organizações com grande número 

de pessoas com deficiência são menos competitivas que as demais.” 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Pelos valores encontrados nestes itens, pode-se concluir que os respondentes desta 

pesquisa possuem uma percepção positiva em relação ao desempenho e à qualidade de 

trabalho das pessoas com deficiência. 

No Fator Vínculo, o foco está na percepção das pessoas sobre o 

comprometimento e a estabilidade das pessoas com deficiência no trabalho. De acordo 

com Carvalho-Freitas (2007), o alto valor neste resultado indica que as pessoas têm uma 

percepção positiva do comprometimento e da estabilidade das pessoas com deficiência 

no trabalho. A média encontrada neste fator foi de 3,933, o que indica que as pessoas 

com deficiência que responderam a esta questão concordam pouco com os pressupostos 

dessa matriz. A Tabela 24 demonstra as médias e desvios-padrão para os itens da Matriz 

Vínculo: 
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Tabela 24: Média e desvios-padrão para os itens da Matriz Vínculo 

Variável Média Desvio 

Padrão 

Matriz Vínculo (Média Geral: 3,93)   

As pessoas com deficiência são mais comprometidas que as demais. 4,400 1,639 

As pessoas com deficiência são mais estáveis no emprego que as 

demais. 

3,467 1,885 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No item “As pessoas com deficiência são mais comprometidas que as demais”, 

encontrou-se uma média de 4,400, o que indica que os respondentes desta pesquisa 

concordam pouco com esta afirmação. A maior parte das respostas (33,33%) concentrou-se 

na alternativa “Concordo muito”, seguida de “Concordo totalmente” com 26,67% das 

respostas. A alternativa “Concordo pouco” teve três respostas, ou seja, 20% delas, a 

“Discordo totalmente” teve duas respostas (13,33%) e a alternativa “Discordo pouco” teve 

uma resposta, conforme mostra o Gráfico 43: 

 

Gráfico 43 - Frequência de respostas no item “As pessoas com deficiência são mais 

comprometidas que as demais” 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Foi encontrada uma média de 3,467 para a questão “As pessoas com deficiência são 

mais estáveis no emprego que as demais”. Isto indica que os respondentes discordam 

pouco desta afirmativa. O maior número de respostas a este item concentrou-se na 

alternativa “Concordo pouco”, com 33,33% das respostas, seguida pela alternativa 

“Discordo totalmente”, com 26,67% das respostas, e “Concordo totalmente”, com 20% das 

respostas. As alternativas “Discordo muito”, “Discordo pouco” e “Concordo muito” 
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tiveram uma resposta em cada uma delas. O Gráfico 44 mostra a frequência de respostas 

em cada uma das alternativas da escala Likert para esta questão. 

 

Gráfico 44 – Frequência de respostas no item “As pessoas com deficiência são mais 

estáveis no emprego que as demais.” 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No Fator Benefício, o foco está na percepção do impacto da contratação das 

pessoas com deficiência para a imagem e o clima da organização. Segundo Carvalho-

Freitas (2007), o alto valor no resultado deste fator indica que as pessoas têm uma 

percepção positiva deste impacto. A média encontrada neste fator foi de 5,022, o que indica 

que os respondentes concordam muito com os pressupostos desta matriz e têm uma 

percepção positiva do impacto da contratação das pessoas com deficiência para a imagem e 

o clima da organização. 

 

Tabela 25: Média e desvios-padrão para os itens da Matriz Benefício 

Variável Média Desvio 

Padrão 

Matriz Benefício (Média Geral: 5,02)   

A convivência com PCDs melhora o clima da empresa. 4,800 1,320 

Contratar PCDs melhora a imagem da empresa junto a clientes. 5,067 1,033 

Contratar pessoas com deficiência melhora a imagem da 

empresa junto aos funcionários. 

5,200 1,207 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No item “A convivência com pessoas com deficiência melhora o clima da 

organização”, a média encontrada foi de 4,800, o que indica que os respondentes 

concordam muito com esta afirmação. Somente um respondente discordou totalmente. 
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Quatro deles (26,67%) concordaram pouco, cinco (33,33%) concordaram muito e também 

cinco (33,33%) concordaram totalmente com esta afirmação, conforme se pode observar 

no Gráfico 45: 

 

Gráfico 45 – Frequência de respostas no item “A convivência com pessoas com 

deficiência melhora o clima da organização” 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Foi encontrada uma média alta (5,067) também no item “Contratar pessoas com 

deficiência melhora a imagem da organização junto a clientes”. Conforme o Gráfico 46, a 

maior parte das respostas (46,67%) concentrou-se na alternativa “Concordo totalmente”. 

Nenhum dos respondentes escolheu “Discordo totalmente” ou “discordo muito”, um 

respondente selecionou “Discordo pouco”, três (20%) selecionaram a alternativa 

“Concordo muito” e quatro (26,67%) selecionaram a alternativa “Concordo pouco”. 

 

Gráfico 46 - Frequência de respostas no item “Contratar pessoas com deficiência 

melhora a imagem da organização junto a clientes” 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Nove (60%) das pessoas que responderam a esta pesquisa disseram que concordam 

totalmente com a afirmação “Contratar pessoas com deficiência melhora a imagem da 

organização junto aos funcionários”. Este item teve uma média de respostas com o valor de 

5,200, o que indica que os respondentes concordam muito com esta afirmação. O Gráfico 

47 mostra a frequência das respostas em cada alternativa da escala Likert para este item do 

inventário. 

 

Gráfico 47 – Frequência de respostas no item “Contratar pessoas com deficiência 

melhora a imagem da organização junto aos funcionários” 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

5.3.4. Correlações entre os construtos de ICD-ST, IVO e Dados Demográficos 

Após a descrição dos dados quantitativos, foi feita a Análise de Correlação de 

Spearman entre os fatores do Inventário de Concepções de Deficiência em Situações de 

Trabalho e do Construto de Valores Organizacionais. Foi feita também a correlação entre 

os dados demográficos das pessoas que o responderam e os dois inventários. 

Foi encontrada uma correlação entre o Construto Valores Organizacionais e o 

Inventário de Concepções de Deficiência em Situações de Trabalho, indicando que quanto 

maior é a concordância com o fator Prestígio, menor é a concordância com os pressupostos 

da Normalidade (Spearman = -0,523, p<0,05). Sendo assim, os aspectos de prestígio da 

Serasa entre outras organizações, na sociedade e entre clientes, para as pessoas com 

deficiência que trabalham na organização, se associam ao fato de a Serasa não contratar 
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deficiência. Além disso, se associa ao fato de a Serasa não acreditar que as pessoas com 
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as organizações e acreditar que as pessoas com deficiência não têm mais problemas de 

relacionamento que as demais pessoas. 

Sendo assim, pode-se dizer que as pessoas com deficiência têm uma percepção 

positiva do prestígio da empresa relacionada à forma de ver a pessoa com deficiência por 

parte da Serasa: esta não a coloca como um desviante de um padrão normal e sim acredita 

que ela tem capacidades e trabalha para potencializá-las. 

Outra correlação encontrada diz respeito ao tempo de trabalho na Serasa, ao fator 

Bem-Estar e ao fator de Realização do Construto Valores Organizacionais. Quanto maior o 

tempo de trabalho na Serasa, menor a concordância com o fator de Bem-estar (Spearman = 

-0,668, p<0,01) e de Realização (Spearman = -0,671, p<0,01). Esse resultado indica que 

quanto mais tempo as pessoas com deficiência trabalham na empresa, menos elas 

acreditam que a empresa se preocupe com o Bem-Estar e com a Realização de seus 

funcionários. Uma hipótese que se levanta a partir desse resultado se refere às mudanças na 

gestão da Serasa Experian nos dois últimos anos, a qual apesar de ainda difundir os 

mesmos valores da gestão anterior, possivelmente esteja implantando mudanças que 

levantem dúvidas quanto à preocupação da empresa com o bem-estar e a realização dos 

empregados. No entanto, essa é uma hipótese que precisaria ser confirmada, sendo 

necessários novos estudos nesse sentido. 

5.4. Análise qualitativa das entrevistas 

5.4.1. Caracterização da amostra 

As entrevistas foram feitas individualmente, porém, com três grupos distintos de 

pessoas que são funcionários da Serasa. O primeiro grupo foi composto pelo Coordenador 

e pela analista do Programa de Empregabilidade de Pessoas com Deficiência, que 

responderam às perguntas mais focadas no próprio programa e na inclusão de pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho. Também responderam a entrevistas para esta pesquisa 

PCDs que compuseram o segundo grupo de entrevistados. O terceiro grupo de 

entrevistados foram os gestores das PCDs. 

Buscando resguardar a identidade dos respondentes, as PCDs não serão 

identificadas com os seus nomes e sim pelo tipo de deficiência que possuem. Sendo assim, 

a pessoa com deficiência física será chamada de PCDF, a pessoa com deficiência visual, de 

PCDV, a pessoa com deficiência auditiva será chamada de PCDA e a pessoa com Síndrome 
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de Down, de PCSD. As PCDs que responderam às entrevistas foram selecionadas pela 

organização, cada uma apresentando um tipo de deficiência. Na Tabela 26 segue uma 

caracterização dos respondentes da entrevista.  

 

Tabela 26 – Caracterização das PCDs que responderam às entrevistas 

 PCDF PCDV PCDA PCSD 

Área que trabalha Folha de 

pagamento 

Assessoria de 

imprensa 

Digital 

Identity 

Centro de 

Conhecimento 

Cargo Auxiliar Auxiliar Analista de 

suporte 

Auxiliar de 

Escritório 

Idade 21 anos 26 anos 28 anos 45 anos 

Tempo de trabalho 

na Serasa 

3 anos 3 anos 8 anos 3 anos 

Grau de 

escolaridade 

Superior 

Incompleto 

Pós-Graduação Pós-

Graduação 

 

Formação Cursa 

Administração 

de empresas 

Graduação em 

Jornalismo e 

Pós-graduação 

em Jornalismo 

Literário 

Graduação em 

Ciência da 

Computação e 

Pós-

graduação em 

Gestão da 

Informação 

 

Estado civil Solteira Solteiro Solteira Solteira 

Religião Católica Cristão Judia Judia 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os gestores dessas pessoas com deficiência também responderam a entrevistas. Na 

Tabela 27 segue uma caracterização destes respondentes. Assim como com as pessoas com 

deficiência, os gestores não serão identificados pelo nome e sim como GF, para o gestor de 

pessoa com deficiência física, GV, para identificar o gestor de pessoa com deficiência 

visual, GA, para identificar o gestor de pessoa com deficiência auditiva e GSD, para 

identificar o gestor da pessoa com Síndrome de Down. 
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Tabela 27 – Caracterização dos gestores das PCDs que responderam às entrevistas 

 GF GV GA GSD 

Área que 

trabalha 

Folha de 

pagamento 

Assessoria de 

imprensa 

Operações in 

Complines, 

Cert. digital. 

Centro de 

Conhecimento 

Cargo Coordenadora Assessora de 

imprensa 

Gerente Assistente 

Idade 33 anos 43 anos 43 anos 43 anos 

Tempo de 

trabalho na 

Serasa 

8 anos 8 anos 23 anos 2 anos e meio 

Grau de 

escolaridade 

Pós-Graduação Especialização Ensino 

Superior 

Pós Graduação 

Formação Graduação em 

Administração e 

Pós-Graduação 

em Recursos 

Humanos e 

Gestão 

Empresarial 

Graduação em 

Letras e em 

Comunicação 

Social com 

habilitação em 

Jornalismo e 

especialização 

em Gestão 

Estratégica da 

Comunicação 

Organizacional 

Processamento 

de Dados e 

Administração 

de empresas 

Bibliotecária 

Estado civil Casada Casada Casada Divorciada 

Religião Católica Católica Evangélica Evangélica 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A GF trabalha como coordenadora na folha de pagamento da Serasa e está há oito 

anos na empresa. Já trabalhou como Analista Junior, como Analista Pleno, Analista Senior 

e hoje é coordenadora. Tem trinta e três anos, formação em Administração de empresas, 
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Pós-graduação em Gestão de Recursos Humanos e gestão empresarial. A GV trabalha 

como Assessora de Imprensa da Serasa, tem 43 anos e trabalha na organização há oito 

anos, tem Graduação em Letras e em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo 

e possui especialização em Gestão Estratégica da Comunicação Organizacional. A GA 

trabalha como Gerente na Área de Operações in Complines, tem 43 anos e trabalha na 

empresa há 23. Tem formação em Processamento de Dados e Administração de Empresas. 

A GSD trabalha como Assistente no Centro de Conhecimento da Serasa, tem também 43 

anos, atua na empresa há dois anos e meio, possui pós graduação e tem formação como 

bibliotecária. 

5.4.2. Análise das Entrevistas com o coordenador e com a analista do Programa 

Serasa de Empregabilidade de Pessoas com Deficiência 

A primeira entrevista realizada com o coordenador do Programa de 

Empregabilidade de Pessoas com Deficiência da Serasa, que é cadeirante e trabalha na 

organização há dez anos, teve como objetivo o conhecimento do funcionamento deste 

programa. Muito do que foi dito nesta entrevista já está descrito na seção de Caracterização 

do Programa Serasa de Empregabilidade de Pessoas com Deficiência, porém, a entrevista 

foi além da simples descrição do Programa. 

Um primeiro aspecto importante salientado por Ribas é o discurso hoje difundido 

nas organizações sobre a qualidade de vida, a cultura e o clima organizacional. Para Ribas, 

o fundamental na questão para quem trabalha com a inclusão é fazer com que este tema 

seja enraizado na cultura como um valor, porque, segundo ele, quando isto está somente na 

superfície e não é aprofundado, pode ser considerado somente como um marketing, uma 

vitrine da empresa. Para que isto aconteça, segundo Ribas, é necessário provar, a todo 

momento, que as pessoas com deficiência dão resultado. Sobre este cenário, Ribas diz que 

acredita que há um processo de amadurecimento de algumas empresas, mas algumas ainda 

estão longe disso. Para ele: 

Eu tenho pra mim que está havendo um processo de amadurecimento das 

empresas, não de todas, principalmente das grandes e notadamente daquelas que 

têm uma área de responsabilidade social, cidadania empresarial, sustentabilidade, 

seja lá o nome que se dê pra aqueles que estão lá dentro olhando não apenas pro 

sapato que está sendo fabricado ou produto financeiro, mas olhando pra fora. 

Este olhar pra fora é algo que todas as empresas têm que ter e isto é importante, 

porém, (...) outras empresas já não são tão assim, por mais que a gente tente 

levar esse espírito pra eles, chegam lá as pessoas com deficiência, passa um mês, 

passam dois meses e a empresa não faz nenhuma adequação necessária para o 

desenvolvimento do trabalho dessa pessoa. 
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A princípio, esta pesquisa tinha o foco na forma como os gestores veem a 

deficiência, pois a forma como eles veem pode contribuir para uma atitude mais ou menos 

inclusiva. Durante a entrevista com o gestor do Programa de Empregabilidade, foram feitas 

algumas perguntas sobre a forma como os gestores veem as pessoas com deficiência e 

Ribas salientou uma questão importante: as pessoas às vezes entendem a inclusão como 

um caminho de uma única mão, porém ele é um caminho de mão dupla. Para Ribas, as 

pessoas com deficiência é que são as protagonistas da inclusão; dependendo da postura que 

adotam na organização, elas podem tanto abrir como fechar as portas para quem vem 

depois. Segundo Ribas: 

Eu acho falsa a ideia de que a empresa tem que abrir as suas portas para as 

pessoas com deficiência, ela tem que trazer pra dentro, sem que nós tenhamos 

muito claro o papel que a gente está cumprindo na empresa. É muito importante 

saber que existe uma fronteira que tem que ser enxergada, embora ela não seja 

muito nítida que divide o direito do privilégio. Então, assim, a partir do momento 

que você não é uma pessoa com deficiência, mas se eu quiser te contratar aqui na 

Serasa, eu vou esperar de você uma resposta, eu vou esperar de você uma 

performance, eu vou esperar de você um cumprimento de metas, eu vou esperar 

de você um comprometimento. Então, é isso que nós esperamos deles, não 

adianta o gestor ser bonzinho, o gestor ser tolerante, o gestor ser... se a pessoa 

não corresponde. Então, é importante ter a ideia do caminho de duas mãos. O 

que eu estou querendo dizer é que nós, se quisermos ser, de fato, profissionais, 

nós temos que ter identidade profissional. 

Possivelmente essa observação feita por Ribas se reflete nas estratégias adotadas no 

Programa de Empregabilidade da empresa. A partir do momento que as pessoas com 

deficiência têm condições de competir com as pessoas sem deficiência, pois foi dado a elas 

formação e adequações das condições e instrumentos de trabalho, elas podem ser cobradas 

para dar resultados como as pessoas sem deficiência. Se isso não é feito, as pessoas com 

deficiência ficam em posição de desvantagem em relação às outras pessoas. 

Outra consideração de Ribas é que o Programa de Empregabilidade de Pessoas com 

Deficiência, desenvolvido dentro da área de Desenvolvimento Sustentável da empresa, é 

um processo do “olhar da empresa para o mundo lá fora, é a atitude de responsabilidade 

social da empresa de criar um programa voltado para uma parcela da população que de 

alguma maneira tem uma dificuldade maior para entrar nas empresas”. Esta fala é 

importante, pois indica que as políticas de inclusão são consideradas como valores dentro 

da organização. 

A segunda entrevista foi feita com a analista do Programa de Empregabilidade de 

Pessoas com Deficiência. Ela possui deficiência visual, é psicóloga e atua na empresa há 

cinco anos. A sua experiência profissional anterior foi em Telemarketing, mas conta que foi 
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uma experiência muito difícil, pois não tinha o perfil para este trabalho. Em 2005, 

participou do Programa de Empregabilidade de Pessoas com Deficiência e logo que 

concluiu a formação, passou a trabalhar na área de diversidade. 

Analisando a sua história na Serasa, ela conta que foi uma oportunidade de 

crescimento e amadurecimento para ela, pois a empresa era totalmente diferente do mundo 

acadêmico com o qual estava acostumada até então. Nas palavras dela: 

Eu acho que eu cresci bastante desde que eu entrei, entrei totalmente crua, 

praticamente sem nunca ter trabalhado, pelo menos numa grande empresa como 

a Serasa, eu não conhecia como funcionava, é diferente de você fazer uma 

faculdade, por mais que você estude e tal. Então, eu aprendi muito, aprendo 

muito, acho que a gente sempre tem muito que aprender, cresci muito, tanto 

profissionalmente, como na vida pessoal também, e a inclusão aqui dentro é 

tranquila, eu tenho a ferramenta de trabalho que eu preciso, que é o leitor de 

telas, que é o software que a gente usa no computador, com ele eu consigo fazer 

tudo, a gente tem uma equipe muita boa pra trabalhar, fora da equipe também as 

pessoas são solícitas, a gente também tem contato com outras áreas, até porque a 

gente coloca pessoas com deficiência em várias áreas da empresa. Então é 

tranquilo. 

Com relação às adequações que existem para trabalhar, para ela o que é 

imprescindível é o leitor de tela, sem isso, “não dá para contratar cegos”. Ela diz das outras 

adaptações, como impressoras em braile, outras que ajudam na localização, mas 

imprescindível mesmo para uma pessoa com deficiência visual é o software leitor de tela. 

Isto foi dito também pela outra pessoa com deficiência visual que foi entrevistada nesta 

pesquisa. 

Com a analista do Programa de Empregabilidade de Pessoas com Deficiência é que 

foi feito o Passeio Acompanhado, descrito mais adiante na seção “Descrição do Passeio 

Acompanhado”. 

5.4.3. Análise das entrevistas com as pessoas com deficiência 

Para a análise destas entrevistas foi feita a Análise de Conteúdo Temática. A partir 

da leitura das entrevistas e verificação das temáticas que se repetiam, foram identificados 

os seguintes temas: História, Programa Serasa de Empregabilidade, Cotidiano de 

trabalho, Forma que as pessoas veem as pessoas com deficiência e Comentários. Em cada 

um dos temas será feita uma pequena descrição das falas das pessoas com deficiência, 

seguido de uma análise sobre o que se pode depreender delas. É importante salientar que, 

durante a entrevista com a pessoa com deficiência auditiva, a pesquisadora contou com o 

auxílio de uma intérprete de LIBRAS, também funcionária da empresa. 
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No tema História, buscou-se agrupar todas as respostas dos entrevistados sobre sua 

história de vida relacionada ao trabalho. Para as quatro pessoas, este foi seu primeiro 

trabalho registrado em carteira de trabalho, alguns já fizeram estágios, um deles mencionou 

o trabalho voluntário e houve também quem já trabalhou anteriormente, porém, sem o 

registro em carteira de trabalho. 

A PCDF disse que por ter entrado muito nova na empresa, nunca tinha trabalhado 

anteriormente. Ela foi selecionada através de uma instituição que faz seleção de pessoas 

com deficiência e as enviam para as empresas. Um dado importante que esta pessoa narrou 

é que ela não sabe como esta instituição a encontrou porque nunca havia se cadastrado 

nela. Na primeira entrevista, ela foi indicada à Serasa e fez uma entrevista com o 

coordenador do Programa de Empregabilidade de Pessoas com Deficiência. Depois desta 

entrevista, participou do Programa e foi efetivada logo em seguida. 

A PCDV nasceu com Glaucoma Congênito e nunca enxergou 100%, sempre teve 

baixa visão, mas a perdeu completamente em 2006, quando tinha 20 anos de idade, ao 

fazer uma cirurgia para tentar diminuir o avanço do glaucoma. Durante este ano, fez sua 

reabilitação, procurando instituições especializadas para fazer cursos de mobilidade e 

aprender a andar com o auxílio da bengala, além de cursos de informática para utilizar o 

software de voz e no final daquele ano, quando estava praticamente terminando todos os 

cursos, surgiu a oportunidade de participar do programa de empregabilidade da Serasa. A 

PCDV já tinha trabalhado anteriormente, em trabalho voluntário em uma rádio 

comunitária, segundo PCDV, foi muito importante ter feito este trabalho, pois isso a ajudou 

muito a se readaptar, a se colocar novamente no mundo. Desta observação de PCDV, é 

possível ver o grande papel que o trabalho pode desempenhar no momento de reabilitação 

da pessoa que se torna uma pessoa com deficiência. O trabalho, para essa pessoa, teve o 

papel de ajudá-la a se recolocar no mundo e de se reorganizar numa nova vida. 

Para a PCDA, o trabalho na Serasa foi o seu primeiro emprego registrado, mas já 

havia feito estágio em outros lugares. Ela conta que nos trabalhos anteriores, trabalhava 

pouco tempo, as pessoas não tinham muito conhecimento de como se comunicar com ela e 

só contratavam para cumprir a Lei de Cotas. Para ela, a diferença da Serasa é que ela 

oferece qualificação e também a possibilidade do intérprete de LIBRAS, o que facilita a 

comunicação e é fundamental na empresa. A PSD entrou na Serasa através de seleção e 

entrevistas, como ela mesma conta. Sobre sua história de vida, disse que já havia 

trabalhado em outros locais, mas, assim como a PCDA, também trabalhava pouco tempo e 

fazia poucas coisas. Ela observou que as pessoas que a contrataram não foram orientadas 
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para trabalhar com ela. No trabalho anterior, ela fazia preenchimento de fichas e atendia ao 

público, disse que queria mexer nos arquivos, mas não deixavam. Das histórias 

relacionadas ao trabalho, pode-se perceber que as pessoas têm poucas experiências 

anteriores de trabalho, porém, ao compararem com o trabalho que desenvolvem hoje na 

Serasa, relatam que se sentem mais valorizadas como profissionais, podendo executar o 

trabalho independente da deficiência que possuem. Elas demonstram que gostam bastante 

do que fazem, pois sentem que a empresa se preparou para recebê-las e tenta fazer isso da 

melhor maneira possível. 

No tema Programa Serasa de Empregabilidade de Pessoas com Deficiência, foi 

perguntado para as pessoas sobre o envolvimento com o programa e como foi participar 

dele. Dos quatro entrevistados, três passaram pelo Programa de Empregabilidade, somente 

a PCSD não passou. Para os três que passaram, o programa foi uma experiência 

enriquecedora, pois, conforme disseram, aprenderam muito, conheceram outras pessoas 

com deficiência, aprenderam a lidar com outros tipos de deficiência e fizeram vários cursos 

que serviram de base para o trabalho que desenvolvem hoje. Eles disseram que quando têm 

a oportunidade de participarem dos fóruns de empregabilidade, realizados quatro vezes ao 

ano, o fazem. A PCSD disse que não participou do Programa de Empregabilidade de 

Pessoas com Deficiência, mas que participa de Fóruns dando o seu depoimento e que gosta 

muito de fazer isso. A PCDV salientou que um dos diferenciais do Programa de 

Empregabilidade é alocar as pessoas para sua própria área de formação. Como era formada 

em jornalismo, foi alocada para a Assessoria de Imprensa, o que é importante frisar porque, 

segundo a PCDV, muitas empresas colocam as pessoas com deficiência em uma 

determinada área, como Call Center, independente da formação que essas pessoas 

possuem, como “se ser uma pessoa com deficiência fosse a formação dele, fosse a aptidão 

que ele tem”. Para a PCDA, o programa foi muito enriquecedor, pois, aprendeu muitas 

coisas, mesmo as pessoas que não tinham mãos, segundo ela, conseguiram se comunicar 

com ela. Isto foi frisado pela entrevista devido à sua forma de comunicação que é feita 

através das mãos, da Língua Brasileira de Sinais. 

No tema Cotidiano de trabalho, foi solicitado aos entrevistados que descrevessem 

como é seu dia-a-dia de trabalho. A PCDF trabalha na Folha de Pagamento, então, o seu 

trabalho é o de controlar os atrasos e as faltas das pessoas, ajudar os líderes das áreas a 

realizar o abono e a fazer o fechamento, além de atender às pessoas admitidas e demitidas. 

Ela diz que ajuda em tudo um pouco e que gosta bastante do trabalho. Para a PCDV, o 

trabalho na Serasa é o seu primeiro trabalho que foi remunerado e, segundo ela, no começo 
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teve toda a novidade de conhecer a empresa, a área em que iria trabalhar, então passou um 

tempo se adaptando a tudo isso. Para ela, talvez tenha sido esta a maior dificuldade, 

amadurecer dentro de uma grande empresa – dentro dessa complexidade que é a Serasa – e 

da área onde ele trabalha. A PCDA diz que no começo era bem tímida, mas que, com o 

tempo, foi se acostumando com o relacionamento com as pessoas e hoje está tudo 

tranquilo. Diz que teve algumas dificuldades com a chefe no início, mas que depois foram 

superando isso e o trabalho da equipe foi fluindo. 

A PCSD descreveu sua rotina de trabalho, que é o de digitalizar revistas, jornais, 

etiquetas e organizar a revistaria. Falou sobre seu horário de trabalho, que é menor que os 

horários das demais pessoas, trabalhando quatro horas por dia. Falou que tem uma tutora 

que a orienta, visando seu crescimento, e disse que utiliza programas do computador, como 

Word, Excel e o Outlook. Além disso, considera que o trabalho fez com que ela melhorasse 

muito a aparência, faz as unhas, está bem vestida e melhorou bastante em tudo. Disse que 

no começo teve algumas dificuldades, como ler e-mail, mas que agora já está conseguindo, 

adquirindo prática. 

No tema Forma que as pessoas veem as pessoas com deficiência, um ponto 

interessante a ser destacado, dito pela PCDF, é que depois de algum tempo de 

relacionamento, ela acredita que as outras pessoas nem se lembram da deficiência que 

possui. Segundo ela, as pessoas desconhecidas veem-na de forma diferente porque 

geralmente pensam “Coitadinha!”, mas as que a conhecem pelo menos um pouco, sabem 

que não é assim. 

A PCDV diz que não percebeu preconceito dentro da empresa. Para ela, talvez 

exista uma falta de informação não da empresa, mas de algumas pessoas. Às vezes os 

novatos, que ainda não conhecem a filosofia de inclusão da empresa, oferecem ajuda 

quando ela está no corredor ou no banheiro, mas a PCDV vê isso como algo natural porque 

as pessoas, segundo ela, não são obrigadas a saber do cotidiano de uma pessoa com 

deficiência, como ela mesma não sabia antes de se tornar cega. Ela acredita que quanto 

mais contato as pessoas têm com pessoas com deficiência, mais se vão mudando os 

conceitos; tudo se resume a falta de informação e conhecimento. 

A PCDA concorda com a PCDV, pois diz que quando as pessoas que trabalham 

junto com ela nunca tiveram contato anterior com uma pessoa como ela, estranham um 

pouco a sua voz. Porém, depois de um tempo de convivência, eles se acostumam e passam 

a se comunicar normalmente. Ela acredita que as pessoas a veem de uma forma natural 

depois de um tempo de relacionamento, tanto que às vezes até se esquecem da deficiência 
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e pedem a ela o número de seu telefone. Nesse caso, ela diz que a comunicação entre eles 

precisa ser feita por e-mail e eles pedem desculpa. Para ela, é preciso passar mais 

informação para as pessoas que vão receber as pessoas com deficiência ou que vão 

trabalhar junto com elas. Ela orienta que não se deve fazer mímicas, falar muito alto, deve-

se falar olhando para a pessoa ou escrever. A PCDA disse que as pessoas que trabalham 

com ela foram aprendendo isso aos poucos, hoje é natural a comunicação. Para ela, durante 

o processo de inclusão foi um pouco difícil, porque ninguém a conhecia, ninguém sabia 

como recebê-la. Algumas pessoas tiveram muita paciência, algumas outras pessoas não, 

mas ela respeitava. Porém, atualmente, esta dificuldade já foi superada. 

Para a PCSD, as pessoas a tratam com respeito em todo lugar. Ela diz que se dá 

bem com todas as pessoas e gosta muito de todos da empresa, porque eles sempre a tratam 

com respeito e carinho. O que se pode depreender dessas falas é que o contato com a 

pessoa com deficiência é primordial para que as pessoas deixem de ver a deficiência e 

passem a enxergar a pessoa. Foi comum na fala das três primeiras pessoas que com o 

contato e a convivência, as pessoas se acostumam e o relacionamento passa a ser mais 

natural. Isto foi verificado na pesquisa de Carvalho-Freitas e Marques (2009), que 

concluíram que o contato com as pessoas com deficiência pode modificar a percepção 

sobre elas, melhorando suas possibilidades de inserção no mercado de trabalho e também 

em Carvalho-Freitas (2008), que indicou que quanto maior o tempo de trabalho com 

pessoas com deficiência, melhor é a percepção do desempenho dessas pessoas por parte 

dos gerentes, o que indica que o contato com as pessoas com deficiência modifica a 

percepção sobre elas. 

No tema Comentários que julgar importante fazer sobre a inclusão de pessoas com 

deficiência no trabalho, a PCDF disse que na Serasa a inclusão é feita de forma 

satisfatória, que não mudaria nada, pois as pessoas têm um bom tempo de preparo antes de 

irem para a área, o que facilita bastante a inclusão. Para a PCDV, também é importante a 

formação e a qualificação. Segundo ela, os empregadores reclamam da falta de 

qualificação das pessoas com deficiência, mas também não fazem nada para ajudar nesta 

qualificação e pensam que isto é um problema que atinge somente as pessoas com 

deficiência. Esta dificuldade dos empregadores foi demonstrada por Nepomuceno e 

Carvalho-Freitas (2008) que mostraram que alguns gestores sentem dificuldades em 

conseguir pessoas com deficiência com qualificação profissional, preparo social e 

desempenho em habilidades mais complexas. Por outro lado, segundo a PCDV, existem 

também as pessoas com deficiência que são qualificadas, porém, não conseguem um 
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emprego em sua área de formação e acabam se tornando um pouco reféns dessa situação. 

Isto pode ser confirmado nos estudos de Brumer, Pavei e Mocelin (2004) que dizem que 

mesmo as pessoas com deficiência visual que possuem uma qualificação para o mercado 

de trabalho enfrentam o preconceito. Uma das dificuldades enfrentadas pelas pessoas com 

deficiência visual, segundo os autores, é justamente o que a pessoa entrevistada disse, as 

vagas que são oferecidas a elas, uma vez que se limitam a poucas opções, tais como 

telefonista e ascensorista. Para os autores, é muito comum observar profissionais 

qualificados, às vezes até com nível superior de ensino, exercendo funções de baixa 

qualificação. Na entrevista com a PCDA, a formação também foi mencionada nos 

comentários como algo importante e fundamental para que as pessoas com deficiência 

possam ser incluídas no mercado de trabalho: ela diz que é necessário aos surdos terem 

uma boa graduação. Além disso, disse que é fundamental que as pessoas as tratem como 

pessoas normais, que todas têm o direito de serem respeitadas, que também são cidadãs, 

que elas trabalham igual as outras, só que com recursos diferentes, como e-mails e MSN 

interno. Na entrevista com a PCSD, nos comentários, ela diz que é muito querida na 

empresa, que é uma profissional, que para ela é importante trabalhar e não quer sair da 

empresa. Nas palavras dela: 

Eu sou querida aqui na empresa, sou sempre elogiada aqui na empresa também e 

faço parte do Fórum de Empregabilidade, sou uma mulher profissional, uma 

funcionária e aqui na empresa, é importante pra mim trabalhar. É importante pra 

mim estar no mercado de trabalho, eu não quero sair daqui, porque adoro todo 

mundo aqui. Participo de eventos, palestras, reuniões, roda vida, etc. Muita coisa 

boa me marcou aqui, me fez crescer muito na minha vida profissional. A Serasa e 

as pessoas que confiam em mim e eu confio neles também. É isso. Pra mim, na 

Serasa é importante ter bom relacionamento, a participação no fórum, os direitos, 

os eventos, de vários programas que tem na empresa. É isso. 

5.4.4. Análise das entrevistas com os gestores das pessoas com deficiência 

Assim como a análise das entrevistas das pessoas com deficiência, esta também 

será de Conteúdo e Temática, de acordo com os seguintes temas identificados: História, 

Dificuldades no processo de inclusão, Contato/Convívio com pessoas com deficiência, 

Treinamento para os gestores na Serasa, Formas de ver as pessoas com deficiência, 

Preparo para lidar com outros tipos de deficiência, Desempenho das pessoas com 

deficiência, Pontos positivos e Negativos da inclusão, Valores e Comentários que julgar 

importantes sobre a inclusão de pessoas com deficiência. 

No tema História, os gestores das pessoas com deficiência narraram sua trajetória 

dentro da Serasa e com os seus liderados com deficiência. Sobre a gerência da pessoa com 
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deficiência, GF diz que a PCDF é a segunda pessoa com deficiência com quem ela 

trabalhou na Serasa. Quando entrou na empresa já tinha o PCDF2, que também tinha 

deficiência física. Sobre a PCDF2, ela diz que ele sempre fazia tudo, sempre ajudou muito 

e depois conseguiu um emprego melhor no mercado e saiu da empresa, mas que ele era 

uma pessoa excelente, uma pessoa com quem se podia contar. GF conta que quando a 

PCDF foi trabalhar na área dela, foi muito tranquilo recebê-la, pois, já estavam adaptados 

com a pessoa que trabalhou antes dela. Ela diz que a PCDF é super ágil, é uma pessoa 

proativa e ajuda a todos. Para ela, é natural trabalhar com a PCDF porque é como se fosse 

uma outra pessoa que não tem deficiência, que ela chama a atenção quando tem que chamar, 

briga quando tem que brigar, mas que a elogia muito mais do que chama a atenção. 

A GV também contou a sua história. Ela já trabalhou como professora, pois sempre 

gostou de Literatura e havia se formado em Letras, porém não se identificou muito com a 

sala de aula, sendo assim, foi fazer comunicação social e jornalismo, trabalhou em redação, 

em assessoria de imprensa, em uma entidade de classe e começou em 2002 na Serasa 

porque era uma oportunidade melhor de trabalho. Ela conta que o primeiro contato com 

pessoas com deficiência foi na Serasa, com a PCDV que cedeu entrevista para esta 

pesquisa. Para ela, houve uma identificação, uma facilidade de comunicação e um interesse 

para a questão da inclusão até mesmo por trabalhar com jornalismo e se defrontar com 

coisas diferentes, acabou lidando com isso de uma forma natural e aprendendo muito, tanto 

que ficou na assessoria como uma pessoa que passou a cuidar das pautas e dos assuntos 

relacionados ao Programa de Empregabilidade da Serasa. Como o Programa nasceu em 

2001 e ela entrou em 2002, pôde acompanhar desde o começo. 

A GA entrou na Serasa quando cursava o último ano de faculdade, há cerca de 20 

anos atrás. Ela conta que nessa época havia umas duas ou três pessoas com deficiência 

visual na área de desenvolvimento de sistemas, com as quais teve algum contato antes 

mesmo do Programa de Empregabilidade começar. Ela conta que essas pessoas eram 

programadores e trabalhavam prestando serviços para vários analistas. GA diz que com a 

migração para o mundo da internet para o mundo visual – visual basic, micro e internet – 

restringiu muito o trabalho de programador dessas pessoas com deficiência visual que ela 

tinha contato, porque, segundo ela, não existe mais somente a lógica de processamento, 

existe uma lógica que é visual, de passo a passo, de um processo que eles têm que imaginar 

um formulário, preenchê-lo, pensar na usabilidade daquele formulário. Segundo ela: 

Embora eu não os coordene há uns quinze anos, a sensação que eu tenho, pelo 

próprio contato, almoço com o pessoal, é que isso os tolheu muito, quer dizer, a 
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tecnologia que a gente aplica hoje pra processamento de dados, pra TI, cerceou 

muito a capacidade deles de trabalho, onde antes era bem mais viável porque 

você trabalhava com processamento em lote, onde você tinha processos lógicos, 

hoje você tem uma preocupação muito maior em usabilidade, em visual, em 

como o usuário vai visualizar aquela informação muito mais do que as 

preocupações de processamento e maximização desse processamento, uma 

lógica mais inteligente pra fazer aquilo mais rápido, hoje isso não é tão 

importante, pro usuário não interessa ele demorar três ou quatro segundos pra 

preencher o formulário, então interessa que ele saiba onde encontrar as 

informações, que seja fácil pra ele entender o que se deseja que ele preencha 

naquele canto, então muda o foco da nossa excelência na programação, pra parte 

mais visual e mais contato com o usuário, quem vai usar aquele formulário, 

então acho que isso os deixou meio numa enrascada aqui dentro, eles continuam 

trabalhando com a gente em outras áreas, mas eu não vejo eles tendo outra 

chance de crescer porque daqui a pouquinho vai acabar os programas do tipo que 

eles sabem fazer. 

Esta informação é importante na medida em que hoje se fala muito da contribuição 

das tecnologias assistivas para as pessoas com deficiência no mundo do trabalho (Cook & 

Hussey, 1995, Bersch, 2008). Talvez seria interessante realizar uma pesquisa com a 

geração de pessoas com deficiência que já trabalhavam anteriormente com essa questão da 

transição para o mundo digital e a geração que entra agora no mundo do trabalho. Muito se 

fala em inclusão digital (Cazeloto, 2008; Silva, Jambeiro, Lima & Brandão, 2005, Martini, 

2005), inclusive na terceira idade (Barroso & Maia, 2008, Bez, Pasqualotti & Passerino, 

2006) e esta é uma questão fundamental quando se trata do mundo do trabalho que passou 

por uma transformação nas últimas duas décadas que o tornou muito mais digital, o que 

para uma pessoa com deficiência visual, que já atuava no mercado de trabalho antes dessa 

revolução, pode ter trazido consequências que ainda não foram exploradas e trabalhadas. 

Se as pessoas com deficiência, que já atuavam no mercado de trabalho, não tiveram chance 

de acompanhar a evolução digital, talvez essa seja uma segunda forma de exclusão pela 

qual têm passado. Esta fala também pode estar relacionada à correlação negativa que foi 

encontrada neste estudo entre o tempo de trabalho e os valores de realização. Quanto maior 

o tempo de trabalho na organização, menor é a concordância com os pressupostos do fator 

Realização. Algumas das pessoas que estão há mais tempo no mundo do trabalho se 

adaptaram ao uso de tecnologias ultrapassadas e que vem sendo substituídas 

constantemente, isto pode levá-los a uma falta de realização profissional e pessoal, por 

verem seus desempenhos e habilidades desvalorizados. 

Com relação à PCDA que está sob sua liderança, a GA conta que durante os oito 

anos que a PCDA trabalha na Serasa, uma parte do tempo ela não estava sob a sua 

liderança. Por esse motivo, a GA diz que qualquer tipo de barreira e preconceito não 

existiu em relação à PCDA, pois eram colegas e, segundo ela, “o problema não era seu, era 
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do seu outro líder”. E este foi o tempo de conhecer, de administrar, de quebrar a 

dificuldade que é entendê-la falando, então, segundo a GA, “a coisa foi menos traumática”. 

Há uns seis anos atrás é que a PCDA foi transferida para a área onde a GA atua. A 

princípio, o grupo era composto de cinco pessoas, então elas tinham um relacionamento 

muito mais próximo antes do que hoje que a área conta com trinta pessoas. Segundo GA, a 

PCDA se desenvolveu muito quando o grupo cresceu, quando foi colocada em atividades 

que exigia interação e a GA acredita que sua liderada desenvolveu muito ao se comunicar 

com as pessoas, o que era uma necessidade da PCDA. Paralelo a isso, o time ia sempre 

colocando novos desafios para a PCDA e ela acredita que as pessoas foram fundamentais 

neste processo porque foram muito receptivas, brincando, fazendo piadas e tentando 

transmitir a piada de alguma forma para ela. Algumas tentaram aprender LIBRAS. 

A GSD conta sua história na Serasa com relação à PCSD da qual ela é tutora desde 

que ingressou na Serasa. Quando a GSD foi contratada pela empresa, a PCSD já trabalhava 

na organização e estava sob a tutoria de outra pessoa. Segundo a GSD, a PCSD nasceu 

numa época em que as pessoas que tinham Síndrome de Down eram condenadas a viverem 

pouco, não tinham longevidade. Trabalhar, ter vida social e relacionamentos amorosos 

eram situações que estavam muito distantes dessas pessoas. Porém, ter nascido nesta época 

e ter sido fadada ao fracasso, devido a estas circunstâncias, fez com que algumas coisas 

faltassem nela ou fossem deixadas de serem desenvolvidas como, por exemplo, algumas 

questões comportamentais e de higiene que foram identificadas e trabalhadas pela GSD ao 

longo desse tempo que ela está sob sua tutoria. Entretanto, hoje não é mais assim, tanto que 

a PCSD trabalha, estuda, tem vida social, relacionamento amoroso e consegue cuidar da 

higiene e da aparência. Logo que a GSD chegou à empresa, a tutoria da PCSD foi 

transferida para a GSD, o que foi um processo difícil, pois esta transferência foi feita de 

forma meio brusca, o que gerou problemas no relacionamento das duas no começo. Logo 

em seguida, houve todo um trabalho para tentar estabilizar isto e para não centralizar a 

tutoria em uma só pessoa, a PCSD conta com três tutoras. Para GSD, trabalhar com a 

PCSD é uma experiência impressionante que a faz desenvolver e crescer muito. 

No tema Dificuldades, foram agrupadas as respostas dos gestores que tinham 

relação com as dificuldades que tiveram para trabalhar com a pessoa com deficiência. Uma 

delas ressaltou que não teve dificuldades e três delas frisaram que as dificuldades 

apareceram mais no começo, na fase de adaptação, porém, agora, não sentem tantas 

dificuldades. 
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A GV conta que tiveram algumas dificuldades no começo, mas devido ao software 

que eles usavam que tinha uma ferramenta de mailing que bloqueava a transmissão dos 

dados, então, não era possível imprimir e nem enviar os dados por email. Assim, para que a 

PCDV pudesse exercer o trabalho, era necessário que alguém colocasse isso num arquivo 

eletrônico, o que acabava fazendo com que o trabalho demorasse muito, pois alguém tinha 

que digitar tudo novamente. Sendo assim, as outras pessoas, por um tempo, acabaram 

realizando o trabalho da PCDV, porque era mais fácil realizá-lo do que passá-lo, porque o 

ritmo na área era muito acelerado e, por isso, chegaram até a pensar que a PCDV não iria 

progredir na área. Ao mesmo tempo, os líderes viam que ela tinha um potencial muito 

grande, então começaram a se planejar e reorganizar para conseguir desenvolvê-lo através 

da transmissão de tarefas diferentes para a PCDV que não necessitasse da utilização do 

software. Uma das experiências que a GF conta ter sido marcante em sua vida foi uma vez 

que ela e a PCDV foram almoçar juntas e a PCDV contou um pouco de sua história e da 

luta que foi sair de casa sozinha, fazer os cursos de mobilidade, de como usar a bengala. A 

GV viu o quanto o trabalho era importante para ele, o quanto o trabalho representava em 

termos de autonomia para ele. 

Pra mim foi um divisor de águas perceber o que aquilo representava pra ele, uma 

coisa que não tinha dimensionado nem 1%, por mais que a gente soubesse o 

quanto é importante o trabalho pra qualquer pessoa, mas era muito mais 

importante, não era uma questão de provar capacidade, ter uma remuneração, 

uma independência, era muito mais e aí até conversei com a outra líder da área 

porque até aí tinha sinalização de que ele não ia permanecer, mas não é possível, 

a gente na verdade, quase que não deu nem muita atenção assim no que ele pode 

ir desenvolvendo e ir repassando as tarefas pra que ele vá fazendo porque ele 

estava produzindo pouco mesmo, porque se ninguém te diz o que você tem que 

fazer e te dá os elementos pra fazer, você não tem muito como fazer, e também 

acho que ele ainda não tinha percebido que ia ser exigido e bastante exigido, 

então, estava meio naquela de ainda se sentindo ali e aí até num acordo meio 

tácito entre a outra líder e eu, vamos passando pra ele, o que ele for dando conta, 

vamos passando mais, aí os textos vinham desformatados, às vezes, a gente 

pegava e passava grifo e saiu uma nota a respeito disso, vinha em corpo 12 ou 

corpo 14, espaço ou alinhamento e tal e aí a gente foi percebendo que bastava 

dizer uma vez que ele ia assimilando muito rápido. Quando deu o período de 

noventa dias alguém falou: Acho que não tem como ele permanecer e tal...” e a 

gente disse: oh, mas tem, porque ele já está fazendo isso e isso e tinha da parte de 

outra pessoa uma grande expectativa de alguém que nos ajudasse num trabalho 

que, na verdade, até hoje ele não nos ajuda porque o sistema não é acessível pelo 

software virtual vision (...). Na verdade, quando ela conversou com o 

coordenador do Programa de Empregabilidade de Pessoas com deficiência sobre 

a vaga, não falou do que ela pretendia que ele fizesse, então, pra ela foi um 

choque quando descobriu que nisso ele absolutamente não poderia fazer. Nós 

fomos atrás, ver o que era possível fazer ou não com a ferramenta, mas ela não 

fazia, como continua não fazendo nestes anos depois e a gente ainda não 

vislumbra de que ela vá fazer e como é um sistema que a empresa comprou e que 

também atende as outras áreas, não é assim, uma deliberação simples, troca isso 

por outro, até porque os outros que estão disponíveis por aí parece que não tem 

muita diferença com relação a isso. Então isso nos obrigou a instrumentalizar 
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outras coisas, menos mecânicas, acho que pra ele foi melhor, porque senão ele 

estaria fazendo isso sem perspectiva de fazer outras coisas depois. Pra você ter 

uma ideia, quem hoje nos apoia muito nesse serviço é uma jovem aprendiz que 

estuda no ensino médio. Então eu acho que se ele tivesse talvez possibilidade de 

fazer isso, ou ele não estaria fazendo porque cria insatisfação, ele ia procurar ou 

buscar, na área, fazer outras coisas ou ele teria se desvinculado da área porque 

ele não é acomodado e nem habilitado a tarefas muito mecânicas e também por 

que ele tem potencial para mais do que isso. Aí um trabalho que demorou mais 

foi quando a outra líder fez acompanhamento com ele, mais perto, de passar 

arquivos que a gente recebe e ver notícias e indicadores que a gente divulga, 

indicadores de inadimplência e depois, indicadores com cheque. A gente pode 

perceber que são capazes de fazer tarefas que a gente não imagina. Até hoje, 

concretamente, se você olhar a Planilha que ele pega do Excel, dos dados de 

cheque sem fundo para o texto que ele faz, esta é uma prova de que uma grande 

barreira está em a gente não acreditar que eles sejam capazes de fazer o que eles 

podem fazer, porque tem dados desde 91 e lá vem simplesmente o número de 

cheques devolvidos, cheques compensados e a proporção. E são números, por 

exemplo, cheques compensados no mês dá 1.680.000 e ele escuta isso e escreve 

tudo, tira os percentuais, eu olho o número ali, quando vou escrever, volto três 

vezes pra bater o número, na casa de um milhão, ele ouve o número e ele vai no 

Word, escreve o número e, depois, com esse dois números ele faz a conta pra 

tirar o percentual, quanto caiu, quanto subiu,  a solução, então, é complexo e eu, 

por exemplo, que não tenho uma memória grande pra números, às vezes, fico 

imaginando, eu não sei como ele consegue. E ele vem fazendo isso há algum 

tempo. Porque a gente imprime estas planilhas todas e vai depois, bate o número 

lá e bate, bate, bate ... Ele entrega isso, tanto, que antes da divulgação, os textos 

todos que saem da Assessoria passam por mim, inclusive os dele. Tem um 

processo, ele faz mais essa parte de traduzir aqueles números em notícia, se o 

percentual no mês caiu, aumentou em relação ao mês anterior, em relação ao 

mesmo mês do ano passado, o acumulado desse ano em relação ao acumulado do 

ano passado, tudo isso ele extrai a partir do número que está lá na planilha e daí, 

depois, o pessoal da Assessoria econômica analisa isso e tem uma argumentação 

e análise, se vocês abrirem no site tem lá os indicadores de cheque, 

inadimplência Pessoa Jurídica, por exemplo, é ele que faz e, às vezes, eu já 

reviso, ta saindo, 6 e meia, sete horas, pegando o texto: eu não vou bater os 

números, ok? Ele responde: Não, tudo bem, pode deixar, já conferi e reconferi. 

Eu confio plenamente nos números, se é uma outra pessoa que fez eu volto a 

olhar os números, porque eu sei que uma pessoa que enxerga, enfim, às vezes, 

ela se atrapalha um pouquinho lá nos números, mas quando a PCDV diz: Pode 

deixar, já conferi! Eu falo, peraí, que eu vou dar mais uma olhadinha, aí, ele 

brinca, não vai adiantar nada você olhar. Vai lá, escuta e bate, porque ele... pode 

ficar tranquilo, já conferi. Nestes estudos, inclusive, tem o ranking de todos os 

estados, então, por região, é número demais, olhando o arquivo bruto que chega 

pra o resultado que ele entrega! Quanto tempo a gente perdeu imaginando que 

ele não seria capaz, não que ele não era capaz, por uma limitação da gente, por 

uma dificuldade de perceber o potencial, eu acho que esse é o grande pulo do 

gato, a gente confiar, o problema é que assim, como ele usa mecanismos 

diferentes dos que a gente usa, a gente acha isto difícil... aí é até uma questão 

assim: é deficiência ou é diferença, porque, na verdade, eles têm uma diferença 

em relação a gente porque ele não enxerga e eu enxergo, aí, a gente reputa a ele a 

deficiência por não enxergar, um sentido a menos, mas é a deficiência da gente 

em perceber que, no fundo, é uma diferença só e que, por mecanismos diferentes, 

dá prá fazer um  resultado até melhor, é o que, às vezes, os relega uma condição 

de avançar mais devagar, mas tá ancorado na gente essa dificuldade. 

Além de ressaltar a importância do trabalho para a pessoa com deficiência, a fala da 

GV contribui para mostrar que as dificuldades iniciais, se bem gerenciadas, podem ser 

superadas pelas pessoas com deficiência e elas podem produzir mais do que o esperado. 
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Hoje, a PCDV contratada, da qual se esperava que fizesse um trabalho mecânico e 

repetitivo, é responsável por publicar o balanço dos números na Serasa. Isto foi possível 

porque seus líderes tiveram a capacidade de perceber que ela tinha potencial e trabalharam 

para que isso fosse possível, dando tarefas mais elaboradas à medida que ela ia 

correspondendo. Conforme identificado em pesquisas anteriores, o papel da organização e 

das pessoas que trabalham junto com a pessoa com deficiência é fundamental para a 

efetiva inclusão da pessoa com deficiência no trabalho (Gates, 1993, Carvalho-Freitas, et 

al., 2010). 

Além dessa dificuldade, a GV ressalta outra, que é a questão da 

nomenclatura.Como a GV é da área de jornalismo, ela se recorda de quando trabalhava em 

jornal e tinha problemas com as questões semânticas, pois colocar no título pessoas 

portadoras de necessidades especiais era muito difícil numa época em que tudo não era 

ainda informatizado. Eles tinham problemas, pois se publicassem com outro nome, as 

pessoas com deficiência não aceitavam e ligavam reclamando da nomenclatura, de uma 

forma muito crítica, ostensiva, pois não aceitavam outra denominação que não “pessoas 

portadoras de necessidades especiais”. Para a edição era difícil colocar em uma coluna que 

se abriram novas vagas para “pessoas portadoras de necessidades especiais” onde às vezes 

se tinha doze tops por linha. Então, para ela: 

Esse negócio de como chama e como não chama, lá na redação pelo menos, todo 

mundo tinha trauma, ninguém queria fazer a pauta dos balanços deles, desses 

assuntos de educação, porque já tinha um monte de repórter que eles diziam que 

não queriam receber mais porque não sabiam escrever direito, e não eram 

respeitosos com o tema, porque pra eles não chamar dessa forma, então eu acho 

que eu também carregava um pouquinho disso, de poder dizer pessoa com 

deficiência? 

Para a GA, a PCDA que está sob sua liderança consegue se expressar bem, a 

pronúncia dela é um pouco difícil de entender, mas com o tempo fica mais fácil. Além 

disso, outra dificuldade que a GA encontra é certo distanciamento por parte da PCDA do 

que está acontecendo, é uma inserção no mundo dela que, segundo a GA, tem uma certa 

estabilidade. Um exemplo que a GA dá é que quando o grupo está em um clima de 

urgência, que se deve ter pressa, que tem que se resolver uma série de coisas, a PCDA tem 

certa dificuldade em perceber isso e também quando o clima está tranquilo, às vezes ela 

está muito ansiosa. De acordo com a GA: 

Então, acho que é uma dificuldade que eu tenho com ela é de ela se inserir em 

situações de, ela tem o mundinho dela, que tem um certa estabilidade, então ela 

tem uma certa dificuldade de desacelerar ou de super acelerar pra acompanhar o 

grupo. 
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Porém, a maior dificuldade na comunicação com a PCDA é que às vezes a GA tem 

a sensação de que a PCDA não a entendeu, o que a angustia, pois, a comunicação dentro de 

uma organização é fundamental. A maior dificuldade para ela é não saber se a PCDA a 

entendeu, se a orientação que está passando para ela é recebida da forma correta. 

A GSD conta que no começo teve dificuldades de relacionamento com a PCSD, 

devido à transferência de tutoria que foi feita de forma muito brusca e a PCSD sentiu isso 

de uma forma intensa, transferindo para a GSD a responsabilidade disso ter acontecido. 

Com o tempo, o relacionamento foi voltando a uma relação amigável, pois foi feito todo 

um trabalho para a adaptação da PCSD à nova tutoria. Segundo a GSD: 

Eu estava voltando de férias, no meio dessa crise toda, então ela passou pra mim 

nesse momento. Até então, o meu relacionamento com ela era bastante cordial, 

amigável, mas quando passou da primeira tutora pra mim, veio com aquele 

ranço: “estão tirando a tutora de mim e me colocando com a GSD”. Então, toda 

aquela nossa amizade virou uma animosidade, ela ficou super agressiva, então a 

gente teve que fazer todo um trabalho de novo, pra diminuir estes conflitos e pra 

estabilizar. Depois que acalmou, hoje a gente estabeleceu uma relação legal de 

novo. 

Além dessa primeira dificuldade, a GSD conta que a PCSD era extremamente 

ansiosa com horários e que hoje ela lida melhor com isso, por exemplo, ela hoje é capaz de 

terminar de almoçar e ficar tranquila conversando, coisa que antes ela não era capaz de 

fazer. Ela diz que cada conquista da PCSD é uma conquista dela também, porque ela 

buscou trabalhar com ela mais esta questão comportamental. Outra dificuldade que a GSD 

ressaltou foi com relação à higiene e aparência, que foi sendo trabalhada aos poucos. 

As falas dos gestores de pessoas com deficiência com relação às dificuldades que 

enfrentam remetem muito ao início da gestão, o que demonstra que essas dificuldades, com 

certo tempo, diminuem, indicando que é no tempo de adaptação onde elas mais aparecem. 

É preciso uma boa gestão e uma capacidade de enxergar além da deficiência para perceber 

que dificuldades, em qualquer processo de adaptação ao trabalho, acontecem 

independentemente de ter ou não uma deficiência. 

Com relação ao tema Contato/Convívio com pessoas com deficiência, os gestores 

indicaram que o convívio com pessoas com deficiência, anterior à gestão, foi algo 

fundamental e que ajudou muito quando foram gerir uma pessoa com deficiência. Três das 

quatro gestoras tiveram contato dentro ou fora da organização com pessoas com 

deficiência, o que facilitou a convivência e quebrou um pouco das barreiras atitudinais com 

relação aos seus liderados. A GF conta que antes de entrar na Serasa, ajudou muito uma 

amiga que fez faculdade junto com ela e que era presidente da ADD (Associação 
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Desportiva para Deficientes). Foi a partir dessa amiga que a GF conheceu a associação. Ela 

conta que antes de ter o contato com a ADD, tinha pena das pessoas com deficiência 

quando as via. Quando começou a participar como voluntária na associação, sua forma de 

ver as pessoas com deficiência se modificou porque teve a oportunidade de vê-las jogando 

basquete, brincando umas com as outras de se derrubarem das cadeiras e isso era super 

natural, então daquele momento em diante foi perdendo aquela coisa de ficar com dó, de 

ter pena, e quando foi para a Serasa e começou a trabalhar com pessoas com deficiência, 

não teve nenhum impacto, pois já sabia como era. 

A GV já tinha tido um contato com uma pessoa com deficiência visual na 

faculdade, mas foi pequeno. Ela conta que ele fazia uma ou duas disciplinas por semestre, 

então em um semestre, teve contato com ele. Ela tinha muitos tabus quanto à 

nomenclatura, não sabia se podia falar “cego” ou “surdo”, mas que a amizade com o 

coordenador do Programa de Empregabilidade de Pessoas com Deficiência ajudou muito 

porque ela pôde perguntar e tirar suas dúvidas sempre que quisesse. Para GV, o convívio 

com as pessoas com deficiência é fundamental para uma efetiva inclusão das pessoas com 

deficiência. Para ela, ter convivido com os mais diversos tipos de deficiência na empresa 

foi um aprendizado muito grande, porque os via nas mais diversas áreas, prestando serviço, 

cada um dentro de sua função, alocado de acordo com sua formação, com suas habilidades 

e talentos, como todos têm. Isso já foi quebrando os preconceitos de limitações e passou a 

perceber a capacidade deles. Ela diz das estatísticas que mostram que existem muitas 

pessoas com deficiência no Brasil, mas que não vê tantos assim em todos os lugares, mas 

que na Serasa é comum ver um grupo de dez, doze pessoas com deficiência almoçando 

juntos, saindo juntos. Para ela, a dificuldade de se relacionar com as pessoas com 

deficiência vêm dos tabus que todos temos, se tivesse convivendo há mais tempo, seria 

algo mais natural. 

Antes de gerir a PCDA, a GA já tinha trabalhado com pessoas com deficiência 

visual. Para ela, este contato foi fundamental, porque aprendeu a trabalhar com elas como 

pessoas, independente da deficiência. Para ela, é importante trabalhar com as pessoas com 

deficiência da mesma forma que trabalha com as pessoas sem deficiência. 

A GSD relatou que nunca tinha trabalhado com pessoa com deficiência de qualquer 

tipo e quando foi para a Serasa foi uma surpresa, porque não sabia como lidar. Quando 

chegou, a PCSD era mais séria, então a GSD ficava pensando se a PCSD tinha gostado ou 

não dela, porque ela não emitia muitas reações. Com o passar do tempo, a relação foi 

melhorando, pois foi ganhando a amizade dela de uma forma natural, brincalhona e 
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buscando sempre a tratar como uma pessoa da equipe e não como uma pessoa que tem 

Síndrome de Down. 

No tema Treinamento para gestores na Serasa, pode-se constatar que para os 

gestores o treinamento mais eficaz é o próprio dia-a-dia, a própria convivência com 

pessoas com deficiência, apesar de existir também o treinamento formal. Segundo GF, a 

todo momento na empresa é reforçada a adaptação do prédio e a empregabilidade de 

pessoas com deficiência, mas é algo natural, que já faz parte do cotidiano da empresa. Para 

a GV, não houve um treinamento de forma sistemática antes da entrada da PCDV na sua 

área, depois que ela entrou é que teve, embora que quando a PCDV entrou ela já estava na 

empresa há alguns anos e todo esse convívio anterior foi uma grande preparação. Ela conta 

que quando a PCDV ingressou na sua área, ela já não tinha mais o medo de chegar, abordar 

e perguntar sua dificuldade e como podia ajudá-la, e conta que isso não veio por meio de 

uma preparação formal, mas pelo convívio com outras pessoas na empresa. Como ela é 

assessora de imprensa da Serasa, o treinamento também não foi muita novidade, porque já 

tinha muitas informações e era responsável por publicar as ações da empresa, sendo assim, 

ela já conhecia o treinamento por outras áreas. A GA disse que não recebeu um treinamento 

formal sobre como liderar com pessoas com deficiência, mas pensa que também não deve 

haver este tipo de treinamento. 

Acho que dentro da Serasa, nesses vinte e poucos anos, nós tivemos muitos 

cursos de liderança, e é mais um liderado teu, mais um colega de trabalho teu, 

não se exige, acho que não deve-se exigir uma preparação pra isso, o que é 

diferente de ter uma preparação física, uma pessoa cadeirante precisa de um 

espaço diferenciado, uma pessoa deficiente visual precisa de um apoio pra se 

locomover nos primeiros dias, depois também, se vira sozinho, a deficiência 

auditiva não precisa disso na verdade, às vezes ela fala “olha, não gosto desse 

lugar, porque passa muita gente e me incomoda”, a gente troca, mas, por 

exemplo eu não reorganizo uma área, olha eu não vou colocar a PCDA aqui 

porque eu sei que faz mal, porque ela vê muita gente e ela se incomoda (...). 

Então, não me preparo pra tratar dela diferente, minha única preparação é 

reuniões onde eu acredito que a gente vai discutir coisas subjetivas sobre o 

comportamento dela, sobre o relacionamento, um contrato de desempenho que a 

gente tem aqui, uma avaliação de potencial, uma avaliação de desempenho, o 

único momento em que eu peço um intérprete, porque aí eu acho que não dá, tem 

que entender e o subjetivo me deixa insegura. 

A GSD sente que é necessário um treinamento para as chefias. Ela disse que houve 

um treinamento antes de ela entrar na área, que foi quando a PCSD foi contratada e depois 

disso, não houve mais, mas que ela percebe que existe sim a necessidade de um espaço 

onde as experiências possam ser trocadas. 

Com relação ao tema Forma de ver a pessoas com deficiência, três das quatro 

gestoras narram que sua forma de ver as pessoas com deficiência a partir do convívio com 
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elas, no dia-a-dia. A GF conta que modificou sua forma de ver as pessoas com deficiência 

na ADD. Antes ela tinha pena, agora não. Segundo ela: 

Descobri que não tem que ter pena nenhuma porque os caras são tão bons quanto 

ou até superior a nós, acho que eles se desafiam mais, a gente é mais tranquilo, 

mais sossegado, a gente vai pra casa na boa, pega o carro e vai embora, os caras 

não, pegam a cadeira e vai lá na natação, e vai jogar basquete, vai fazer um 

monte de coisa que hoje a gente não faz, então eu vejo essa diferença, e aquela 

vontade de viver, você vê que é diferente. 

Além disso, pelo contato que teve com as pessoas com deficiência, a GF acredita 

que as pessoas com deficiência têm um comprometimento maior que o das demais pessoas, 

apesar de não generalizar, porque, segundo ela, existem várias pessoas sem deficiência que 

também são excelentes. Por analisar a pessoa com deficiência em termos de 

comprometimento e desempenho, a forma de ver a pessoa com deficiência vai de acordo 

com a Matriz de Interpretação Técnica da Deficiência, identificada por Carvalho-Freitas 

(2007), pois a GF vê a pessoa com deficiência como um recurso a ser gerido na 

organização. 

Para a GA, a sua forma de ver a pessoa com deficiência não se modificou através 

do convívio com elas, porque de acordo com GA, o esforço da coletividade para trazer a 

inclusão é forte. Porém, em uma das falas de GA, é possível observar que a sua concepção 

sobre a deficiência vai muito de acordo com os pressupostos da Matriz Normalidade de 

Interpretação da Deficiência (Carvalho-Freitas, 2007), no sentido de a PCDA ser um 

desvio do que é normal, de um padrão. Segundo a GA: 

A minha opinião é que ela que tem que se adaptar à gente, lá fora ela não vai 

encontrar alguém que vai se esforçar pra falar mais devagar pra ela entender, 

quanto mais aprender libras, então, eu não tentei aprender libras, não tento falar 

com sinais com ela, acho que ela é que tem que, aqui, onde ela é acolhida, que 

ela tem que vencer essas barreiras, se aqui eu falar em libras ela vai esperar o que 

lá fora, ninguém vai entender que ela é deficiente e que ela só entende libras, ela 

vai ter que ler lábio lá, então vamos treinar continuamente aqui dentro. Foi como 

eu tenho trabalhado com ela esses anos, as pessoas falam uma ou outra palavra 

em libras com ela, mas, mais no sentido de até de uma brincadeira, (...) mas não 

no sentido de fazer isso como instrumento de comunicação. Então, o pessoal tem 

falado mais devagar quando tá com ela, quando a gente tá numa reunião, a gente 

coloca ela numa posição que ela consiga ler o lábio da maioria das pessoas, 

quando a gente recebe alguém de fora, “oh, vai parecer meio esquisito, mas eu 

vou tá conversando com você olhando pra ela”, mas é porque ela precisa ler o 

lábio, não sei o quê, vencido isso segue a reunião normalmente, ela se esforça 

pra não interromper a reunião mesmo que ela não tenha entendido, ela busca 

depois com o grupo entender o que aconteceu, se ela não entendeu determinada 

coisa. 

Para a GSD, a sua forma de ver a pessoa com deficiência modificou bastante depois 

que entrou na Serasa, pois lá é que ela pôde se relacionar de fato com as pessoas com 
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deficiência, o que antes não foi possível. De acordo com a GSD, ela sempre foi muito 

humana, e sempre que podia, ajudava as pessoas, mas o relacionamento mesmo veio a 

partir do momento que entrou na Serasa onde pôde conviver com diversos tipos de 

deficiência. De acordo com ela: 

Eu acho que a convivência abre a cabeça, você passa a enxergar ele como 

pessoa, a gente nem vê mais como deficiente. A gente só lembra que ela tem 

Down em alguns momentos. (...) Pra eu dar carona agora pra um cego é mais 

fácil, eu já não vou sair catando ele, eu sei que ele é que tem que pegar no braço, 

eu já falo, eu tô aqui e tal. E encarar como pessoa, como gente, sabe? Gente que 

ama, gente que casa, gente que se apaixona, gente que tem decepção, como a 

gente, você passa a encarar como pessoa. 

No tema “preparo para lidar com outros tipos de deficiência”, as gestoras afirmam 

que se sentem preparadas. Para GF, somente com a Síndrome de Down é que talvez não 

seria possível, não pelo fato da deficiência, mas por ter que disponibilizar uma pessoa para 

ser tutora permanente, isto seria praticamente impossível na área onde a demanda de 

trabalho é muito grande. A GA acredita que está também preparada para lidar com os 

outros tipos de deficiência, pois os vê como os demais. 

No tema Desempenho da pessoa com deficiência, para GF, o desempenho da PCDF 

é excelente, ela gosta do que faz e tem um bom relacionamento com as pessoas. GF diz 

que é importante cobrar, ensinar, desenvolver, assim como faz com as outras pessoas 

também, é importante ter um tratamento igual, para ter possibilidade de avaliar o 

desempenho de maneira igual também. Para a GV, o desempenho da PCDV está além do 

que era esperado para ela. “Quando se fala uma vez somente com ele, ele já assimila o que 

é e como é para fazer e te dá um resultado fantástico”, diz a GV. 

A GA diz que a PCDA desenvolve dois tipos de atividades dentro da organização. 

Existem as atividades que exigem um grau de concentração, que é mais semiestruturadas-

contido e ela mesma monitora, dá feedbacks, e existem as atividades que são mais 

desafiantes para ela que são aquelas onde ela tem que ter uma interação com as pessoas 

dentro e fora da organização, por exemplo, atividades em que ela dá suporte para 

funcionários da empresa através de um chat, então ela responde dúvidas ao que concerne 

ao que ela domina. Uma coisa que é sensível na PCDA, de acordo com a GA, é a boa 

alfabetização que ela tem comparada a outras pessoas com deficiência auditiva, ela sempre 

procura saber o significado de uma palavra ou outra que leu em algum lugar e sempre 

busca aperfeiçoar cada vez mais. A GSD diz que a PCSD que ela gere é uma pessoa 

inteligente, mas que é um pouco mais lenta que as demais pessoas, é necessário que se 

repita algumas vezes a função que ela deve executar, porém, depois que ela consegue 
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assimilar a função, é tranquilo. Tem um trabalho que a PCSD realiza que é um trabalho de 

pesquisar em revistas e jornais, matérias e reportagens sobre a empresa e segundo a GSD 

tem anúncios que ela encontra ou palavras isoladas no texto que a própria GSD não 

conseguiria encontrar. Segundo a GSD: 

Tem coisas que ela pega avulso assim que a gente olha e fala: gente, eu não ia 

ver isso ou o nome de algum executivo. De repente, tá só o nome do cara e ela 

acha. Então assim, se ela tem dificuldade, por exemplo, de fazer mais devagar e 

tal, ela tem uma percepção maior do que a nossa, ela tem uma paciência e uma 

leitura maior do que a nossa, né? Então eu acho que uma coisa acaba 

compensando a outra. 

No tema Pontos Positivos e Negativos da inclusão, para a GF, não existem pontos 

negativos na inclusão de pessoas com deficiência no trabalho e os pontos positivos se 

relacionam à questão de quebrar paradigma de que as pessoas com deficiência são 

incapazes. Já a GA tem uma visão diferente sobre os pontos positivos e negativos da 

inclusão, para ela, os pontos positivos são somente para a pessoa com deficiência e os 

negativos foram que ela, como gestora, não conseguiu ainda um desempenho das pessoas 

com deficiência similar aos das demais, segundo ela: 

Eu acho que os pontos positivos são para o deficiente, a inclusão dele na 

sociedade (...) eu acho que o ponto positivo é da pessoa ser incluída de volta, o 

forte mesmo é de uma pessoa retomar a condição ou criar uma condição de 

trabalhar, de viver, de tentar com essa diferença dela, ser tratada como normal, 

como o outro lá tem diabetes, e tem que tomar remédio, também é o 

pseudonormal, está aqui trabalhando igual a ela, e no meu caso, o ponto negativo 

é esse que eu comentei, eu não conseguir que o desempenho similar aos que não 

são deficientes. 

Para a GSD existem os pontos positivos e os pontos negativos. Os positivos são 

vários na opinião dela, um deles é a questão do próprio potencial de consumo, quando as 

pessoas com deficiência estão no mercado de trabalho, outro ponto positivo é a 

contribuição das empresas para a sociedade e não só para o sistema monetário, outro é a 

empresa se tornar mais humanizada, porque, segundo ela, o mundo é diverso. Antes, 

essas pessoas ficavam escondidas, hoje não, e é necessário que as empresas se ajustem a 

tudo isso. Os pontos negativos, segundo a GSD, dizem respeito a dois aspectos que 

acabam estando muito relacionados: 1. a falta de preparo dos colegas e líderes para 

trabalharem com uma pessoa com deficiência, ela pensa que deve haver uma 

conscientização desde quando as pessoas são contratadas para que elas saibam como 

lidar com as pessoas com deficiência e 2. a hipocrisia de algumas pessoas. No primeiro 

aspecto a GSD diz que: 
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Eu tenho a impressão assim, colocam as pessoas com deficiência dentro da 

empresa, mas não preparam a empresa pra trabalhar com ela. Eu acho isso 

negativo, eu acho que tem que ter uma conscientização (...). Aqui, tem a 

integração, eu acho que desde a integração, já tem que preparar essa pessoa que 

está chegando para ela saber como lidar com um deficiente. Ela vai cruzar com 

um cego no corredor. Então, o que é que eu faço? Saio correndo quando eu vejo 

um cego vindo com a bengala? Como que eu lido com essa situação? Se eu 

encontrar com uma pessoa que tem Síndrome de Down, o que é que eu faço? 

Então, eu acho que negativo é assim, é pensar só no lado que a empresa sai 

ganhando com a inclusão, com as cotas e tudo o mais, mas não preparar a 

empresa pra receber essas pessoas. 

Sobre o segundo aspecto, a GSD diz que algumas pessoas são hipócritas, pois elas 

são favoráveis à inclusão somente quando lhes favorece. Como exemplo, ela cita duas 

situações onde o comportamento de uma pessoa em relação à PCSD foi totalmente 

diferente. 

Tem pessoas que são explicitamente hipócritas, eu estou falando isso porque eu 

já presenciei cenas assim, de eu estar com a PCSD sentada na mesa do 

restaurante e as pessoas terem meio que uma certa repulsa. Só que, em outras 

situações, as mesmas pessoas modificam o comportamento. Numa situação em 

que estava tendo um evento, (...), a PCSD trata todo mundo igual e ela interage 

com o diretor e ela fala: e aí? Tudo bem? E ele interage com ela. Então, essa 

pessoa, numa situação de almoço, não teve a menor vontade de conhecer a PCSD 

e nesta outra situação em que o diretor estava presente, cumprimentou a PCSD e 

foi cordial com ela, mas eu vi que foi muito mais pra, ah... o diretor está fazendo, 

eu também vou fazer, do que pra realmente ter vontade de interagir com ela. 

Então, o que existe de negativo é isso. 

Com relação ao tema Valores, a GF acredita que o principal para que a inclusão seja 

mesmo efetiva é a questão da conscientização para todas as pessoas que trabalham na 

empresa e para a GSD, os valores são primordiais e estão ligados à área de 

Desenvolvimento Sustentável. Segundo ela, fala-se tanto em Desenvolvimento Sustentável 

e as pessoas remetem isso somente à questão do meio ambiente, mas é muito mais amplo. 

Envolve também as políticas de cidadania empresarial, de responsabilidade social, e a 

inclusão é uma responsabilidade da empresa. Segundo a GSD: 

Desenvolvimento Sustentável não é só você botar uma latinha na reciclagem. É 

você ver o ser humano também, como tirar, no bom sentido, o melhor de uma 

pessoa. E como contribuir? como a empresa pode contribuir? Então, aqui você 

vê, o prédio foi preparado para isto, pra abrigar essas pessoas, até mesmo a 

qualidade de vida, quer dizer, eles se preocuparam em ter um programa pro 

pessoal que é cego, um programa de computador, a própria acessibilidade. (...) 

Sabemos que muitas empresas só contratam por causa daquela coisa da cota(...). 

Mas aqui dentro, eu acho que isto está super alinhado com as políticas de 

desenvolvimento humano, que tem a ver também com o engajamento (...). Mas 

eu acho assim, você trabalha numa empresa, nós sabemos que o objetivo da 

empresa é o lucro, mas é diferente você trabalhar numa empresa com 

diferenciais, de você olhar pra um lado, ver um cadeirante passando, você olha, 

vê um cego, você olha, você vê uma pessoa com síndrome de down, você sai ali 

fora tem um jardim, tem uma área destinada a lixos recicláveis, tem os 

programas da qualidade de vida, escola de teatro, o coral, a própria política de 
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desenvolvimento humano que é ver o lado profissional e o lado pessoal do 

funcionário e tentar fundir essas duas coisas, porque nós não somos só a parte 

corporativa, nós somos pessoas, e você vem, você vem carregando os seus 

problemas, suas angústias, suas ansiedades, não é? Então eu acho que esse 

programa de empregabilidade, ele enriquece esse lado de desenvolvimento 

humano, porque assim com a PCSD, por exemplo, talvez não tenha o 

desenvolvimento de processos, coisas mirabolantes, mas tem o desenvolvimento 

humano, então, você se torna uma pessoa mais paciente, mais compreensiva, isso 

não vai fazer bem para o relacionamento só com a PCSD, mas vai fazer bem pro 

relacionamento com o resto da equipe, com o resto da empresa, eu já não vou ser 

tão mal humorada com o carinha do financeiro porque ele não pagou o boleto, 

deu problema, enfim, você vai desenvolvendo outras habilidades 

comportamentais e você vai quebrando barreiras. Eu acho que trabalhar com um 

deficiente te ajuda a quebrar as barreiras. 

No tema Comentários, os gestores ficaram livres para fazerem os comentários que 

achassem necessários, sem um tema ou uma pergunta específica. Segundo a GF, os 

empregadores não precisam ter dúvidas ao contratarem pessoas com deficiência, ela se 

orgulha muito de trabalhar com eles, porque são pessoas excelentes e eles vão muito além do 

que se espera deles. A GV diz que é importante ficar sempre atento para não criar guetos 

nas organizações onde as pessoas com deficiência terão poucas oportunidades de 

quebrarem as barreiras no convívio e na interação com as pessoas, pois, se for assim, elas 

ficam incluídas no trabalho e excluídas de uma série de oportunidades. A GV ainda fez 

um comentário sobre o momento em que vivemos, dizendo acreditar que passamos por 

um momento de transição na questão da inclusão de pessoas com deficiência no mundo 

do trabalho: 

Eu acho que a gente vive um momento de mudança, por exemplo, estando aqui 

dentro, olhando o universo da Serasa, é muito fácil, mudou muito, está muito 

bom, mas eu tenho consciência de que aqui ainda tem muito que se fazer, mas 

está bem mais avançado do que em muitos lugares, mas, por exemplo, nós 

fomos, eu e minha família, há um mês mais ou menos, no Parque da Juventude 

que foi inaugurado aqui onde havia o Carandiru e lá tem uma biblioteca acessível 

para pessoas com deficiência, a altura das estantes, os guias no solo e tal, essa 

biblioteca é pra quem não enxerga também, tem Braile e tal, é uma bela duma 

biblioteca, um espaço onde houve a preocupação em fazê-la acessível pra essas 

pessoas. Não lembro, não sei se é porque não tinha olhos de ver isso, não tinha 

atenção pra isso, matérias abordando isso, um assunto tão em pauta, discussões. 

(...) Não sou uma militante desse assunto, mas eu vejo que ele tem bastante 

espaço. Hoje tem sites específicos, novelas, eu não assisti, mas soube de uma que 

tem uma pessoa cega, colocam a pessoa numa situação permanente ou 

temporária, um acidente... e acabam colocando presente o assunto, é um começo 

de mudanças, eu vejo que tem havido progressos. 

Sobre a acessibilidade, a GV diz que nas ruas isto está longe do ideal, mas que este 

já tem sido um assunto que tem sido abordado em diversas matérias. 

A gente percebe o quanto as cidades são difíceis pra gente se movimentar, subir 

degraus, percalços, buracos, enxergando, com duas pernas, os ouvidos ouvindo, a 

gente tropeça de monte, então, uma pessoa com um sentido a menos, é um 

desafio muito grande, mas pelo menos se fala que há essa dificuldade. Não me 
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lembro se há alguns anos, por exemplo, quando eu trabalhava em redação, eu saí 

do jornal em 93, eu não me lembro que o jornal tenha dado alguma matéria 

falando se a cidade é mais ou menos legal pra uma pessoa andar com cadeira de 

rodas ou não lembro de nenhum dispositivo num ônibus para subirem ou 

qualquer tipo de apoio nos terminais de ônibus, de metrô, para deficiente visual, 

cego, enfim, isso eu cobria  geral, o cotidiano e nunca fiz nenhum tipo de 

matéria, como repórter,  sobre este assunto e hoje há muitas matérias. 

A GA disse que a entrevista foi boa para ela, pois, a entrevistadora tinha feito 

algumas perguntas que ela nunca tinha pensado em relação à PCDA que ela gere, mas em 

relação aos comentários sobre inclusão, disse que não tinha nenhum a fazer naquele 

momento. Para a GSD, é importante que as pessoas se abram para a inclusão, para 

enxergar a pessoa com deficiência como uma pessoa. 

É importante que as pessoas se abram pra isso, pra enxergar o deficiente como 

pessoa, que é uma pessoa que você pode dar muita risada junto, que você pode 

ter momentos legais, porque, às vezes, dá impressão que você só pode se 

relacionar com pessoas como você, não é assim, sabe, eles são pessoas 

inteligentes também, são pessoas sensíveis também, são pessoas legais também, 

pessoas chatas também, todo mundo tem a sua coisa boa ou não, todo mundo 

tem. (...) A gente tem que incluir, e não excluir. A exclusão ocasiona essas 

catástrofes sociais de miséria, de violência, eu acho que a inclusão é o caminho 

mesmo. 

5.5. Descrição do Passeio Acompanhado 

O passeio acompanhado foi realizado com a analista do Programa de 

Empregabilidade de Pessoas com Deficiência. Não foi autorizada a captura de imagens na 

ocasião da visita, porém, foram cedidas à pesquisadora fotos que podem ser utilizadas para 

uma melhor apresentação das adequações feitas nos locais de trabalho. Sendo assim, as 

fotos aqui utilizadas são de arquivos da própria organização. 

Foi solicitado à analista do Programa que, por onde ela passasse, ela pudesse 

falar sobre as adequações que facilitam no seu dia-a-dia de trabalho e também as 

dificuldades que eventualmente pudessem ocorrer. Conforme especificado na 

Caracterização da Serasa, a empresa conta com a certificação da NBR: 9050, que diz da 

acessibilidade de pessoas com deficiência a edificações, espaço, mobiliário e 

equipamentos urbanos. Sendo assim, a analista do programa disse que não encontra 

dificuldades para se locomover e se localizar na organização. Ela diz que no começo, é 

necessário que uma pessoa oriente, mas, depois que se adapta ao local, fica mais 

tranquilo. 
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Figura 7: Certificação NBR 9050 que certifica que a Serasa é acessível a pessoas com 

deficiência 

 

Abaixo, seguem algumas fotos da área externa do prédio da Serasa, reconhecido 

como acessível a todas as pessoas. É possível observar na parte externa do prédio a 

preocupação com a reserva de vagas para pessoas com deficiência, além da preocupação 

ambiental com o reaproveitamento da água utilizada na organização e a preservação da 

área verde. 

 

Figura 8: Área Externa da Serasa Experian 
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Figura 9: Estacionamentos com vagas reservadas para cadeirantes 

 

Em todas as escadas ou rampas existem os corrimãos e em todos eles tem um anel 

indicando o final da escada. Abaixo seguem fotos destas adaptações. 

 

 

Figura 10: Corrimãos e anéis indicando o final ou começo da escada. 

 

No passeio acompanhado, passamos pelo Centro de Conhecimentos da Serasa, onde 

existem alguns computadores, e segundo a analista do Programa de Empregabilidade, eles 

são equipados com o software Virtual Vision, onde os funcionários da Serasa podem ter 

acesso ao acervo do Centro de Conhecimento e realizar suas pesquisas. Abaixo seguem 

fotos de pessoas utilizando o leitor de tela, porém não são fotos do Centro de 

Conhecimentos, foram fotos registradas na própria área de trabalho das pessoas. Quando 

chegamos ao local onde a analista do Programa de Empregabilidade trabalha, ela mostrou 

como funciona o software de voz, um aspecto interessante é que o software permite que 

seja regulada a velocidade de fala do programa e ela trabalha no máximo da velocidade 

que o programa oferece, que para quem não está habituado com o programa, não é possível 

compreender bem o que o software está dizendo. Outro aspecto que ela salientou é que ela 

trabalha sempre com o monitor desligado, só quando alguém precisa ver algum trabalho no 

computador dela é que o monitor é ligado. 
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Figura 11: Softwares leitores de tela 

 

Outra adaptação que encontramos no passeio acompanhado foi o piso tátil que 

direciona as pessoas com deficiência visual no sentido elas estão se locomovendo e 

também sinaliza quando tem algum obstáculo por perto ou esquina. O piso não 

descaracterizou o ambiente. 

 

 

Figura 12: Pisos táteis 

 

Além disso, em todas as áreas e setores, existem inscrições em braile indicando o 

local onde a pessoa está, o que facilita a localização dela no espaço, além de braile e voz 

nos elevadores. 

 

  

Figura 13: Informações em braile indicando o local onde a pessoa está 

 

Outra adaptação de acessibilidade destacada por ela foram as cancelas para os 

cadeirantes passarem nos locais onde existem as catracas. Além disso, também para 
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facilitar o acesso aos cadeirantes, as rampas têm uma inclinação ideal, não íngremes e com 

piso correto. 

 

    

Figura 14: Cancelas para cadeirantes 

 

Durante o passeio acompanhado também foi falado sobre os banheiros que são 

adaptados às pessoas com deficiência física. 

  

Figura 15: Banheiros adaptados 

 

No restaurante da organização também foi pensado um espaço que atendesse a 

todas as pessoas. 

 

Figura 16: Restaurante da Serasa 

 

Outra adaptação que auxilia nas atividades de trabalho da analista do programa de 

empregabilidade de pessoas com deficiência é a impressora braile, que utiliza um papel 

especial para impressão que pode ser feita nos dois lados da folha. 
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Figura 17: Impressora Braile 

 

Foi possível conhecer também o Jardim Sensorial da Serasa, um espaço com 

variadas plantas de diferentes texturas e com placas em braile indicando o seu nome. 

 

 

Figura 18: Jardim Sensorial 

 

Abaixo, seguem fotos do auditório da Serasa, onde tem um elevador que auxilia a 

pessoa com deficiência física a ter acesso ao palco. 

 

Figura 19: Acessibilidade no Auditório da Serasa. 
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Abaixo, seguem fotos de outras tecnologias que atendem às pessoas com 

deficiência dentro da organização como o telefone para pessoas com deficiência auditiva e 

uma cadeira motorizada para pessoas com mobilidade reduzida. 

 

 

Figura 20: Tecnologias que auxiliam a pessoa com deficiência dentro da Serasa 
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CONCLUSÃO 

 

Pretende-se aqui realizar uma síntese do que foi tratado ao longo deste estudo, 

apresentando seus resultados principais, e também indicar suas limitações para que futuras 

pesquisas possam supri-las. 

A partir da aplicação do Construto de Valores Organizacionais, foi possível 

observar altas médias (variação da média entre 4,47 e 6,40 em uma escala que Likert de 1 a 

7) em todos os fatores e itens do construto, o que indica que a Serasa se parece muito com 

a empresa idealizada pelo Construto. Sendo assim, na percepção das pessoas com 

deficiência que trabalham na empresa, a Serasa valoriza a autonomia de seus funcionários, 

buscando o aperfeiçoamento constante deles e da organização, que se expressa por meio da 

competência, curiosidade, criatividade, variedade de experiência e definição de objetivos 

profissionais de seus empregados. Segundo elas, a empresa também se preocupa com o 

bem-estar do empregado, buscando propiciar satisfação a ele, estando atenta à qualidade de 

vida no trabalho, assim como prioriza o respeito às regras e aos modelos de 

comportamentos no ambiente de trabalho e no relacionamento com outras organizações. 

Também foi possível observar que na percepção das pessoas com deficiência, a Serasa 

busca prestígio, admiração e respeito na sociedade por causa da qualidade dos seus 

produtos. A Serasa também acredita no valor da honestidade, segundo as pessoas com 

deficiência, quer ser bem sucedida, honra seus compromissos com pessoas e organizações, 

considera importante ser fiel a seus empregados e clientes, ser competitiva, ter segurança 

nos negócios e sente-se satisfeita com os seus rendimentos quando eles superam as 

despesas. Segundo elas, a Serasa também valoriza a competência, é importante para a 

empresa que o empregado demonstre suas habilidades e conhecimentos e conheçam bem o 

trabalho que realizam. 

Através da aplicação do Inventário de Concepções de Deficiência em Situações de 

Trabalho foi possível verificar que as pessoas com deficiência que trabalham na Serasa não 

concordam com os pressupostos da Matriz Espiritual da Deficiência, o que é bom em se 

tratando de situações de trabalho, pois o alto grau de concordância nesta matriz poderia 

dificultar as relações de trabalho devido às possíveis diferenciações de tratamento 

destinado aos trabalhadores com e sem deficiência. As pessoas que responderam a esta 

pesquisa também não concordam com os pressupostos da Matriz Normalidade, o que 
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indica que os respondentes desta pesquisa avaliam de forma positiva as possibilidades de 

trabalho das pessoas com deficiência. Já os resultados encontrados na Matriz Inclusão 

foram altos, o que indica que os respondentes possuem uma percepção positiva em relação 

às possibilidades de trabalho das pessoas com deficiência, considerando a importância de 

oferecer condições de igualdade a todos através da adequação das condições de trabalho e 

acessibilidade. Baixos valores de média foram encontrados na Matriz Desempenho o que 

indica que os respondentes desta pesquisa avaliam positivamente o desempenho, a 

produtividade e a qualidade do trabalho das pessoas com deficiência. Os resultados 

encontrados no Fator Vínculo indicam que os respondentes veem as pessoas com 

deficiência como comprometidas e estáveis no trabalho. A alta média encontrada no Fator 

Benefício revela que os respondentes concordam muito com os pressupostos da Matriz 

Benefício o que indica que eles possuem uma percepção positiva do impacto da 

contratação das pessoas com deficiência para a imagem e o clima da organização. 

Também foi verificado que existe correlação entre os construtos do Inventário de 

Concepções de Deficiência e o Inventário de Valores Organizacionais, indicando que a 

percepção de prestígio da empresa entre as demais organizações está relacionada à 

percepção de que a empresa não trata as pessoas com deficiência como um desvio da 

normalidade. Sendo assim, pode-se dizer que as pessoas com deficiência têm uma 

percepção positiva do prestígio da empresa que se relaciona à forma de ver, por parte da 

Serasa, a pessoa com deficiência, que não a coloca como um desviante de um padrão 

normal e sim acredita que ela tem capacidades e trabalha para potencializá-las. 

Também foi identificado que quanto maior o tempo de trabalho na Serasa, menor 

a concordância com o fator de Bem-estar e o fator de Realização. Esses resultados podem 

estar relacionados tanto com as mudanças atuais na gestão da empresa, quanto com as 

constantes mudanças tecnológicas que têm colocado as pessoas com deficiência em 

desvantagem, principalmente quando essas modificações não são acessíveis a essas 

pessoas. No entanto, são necessários novos estudos para a identificação dessas 

correlações identificadas. 

Foi possível verificar também que estamos vivendo um processo de transição no 

que tange à inclusão de pessoas com deficiência, o conteúdo da fala do coordenador do 

programa de empregabilidade de pessoas com deficiência com deficiência e da fala de uma 

gestora mostram que as empresas, aos poucos, vão se abrindo a essa nova realidade, apesar 

de ainda existirem muitas dificuldades no processo. 
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Nas análises das entrevistas das pessoas com deficiência e de seus gestores, foi 

possível identificar algumas questões relevantes como a percepção tanto das pessoas com 

deficiência quanto dos gestores de que a convivência é um grande aliado na minimização 

dos preconceitos em relação à deficiência, sendo ressaltada pelos gestores como o melhor 

treinamento para lidar com elas. Além disso, a análise qualitativa das entrevistas 

possibilitou verificar que mesmo sendo uma empresa referência em inclusão, é possível 

verificar diversas dificuldades de adaptação e de socialização no processo inicial que vão 

se adequando com o tempo e o trabalho, o que pode constituir-se em uma característica do 

ser humano em geral, independente da deficiência e da organização onde está inserido. 

Além disso, foi salientada por uma gestora a dificuldade de pessoas que possuem 

deficiência e que já estavam no mercado de trabalho antes da evolução digital, de 

acompanharem as transformações do mundo do trabalho. Talvez, esta possa ser uma 

hipótese que explicaria a correlação negativa encontrada neste estudo: quanto maior o 

tempo de trabalho na organização, menor é a concordância com os pressupostos do fator 

Realização. Algumas das pessoas que estão há mais tempo no mercado de trabalho fazem 

uso de tecnologias ultrapassadas que vêm sendo substituídas constantemente, isto pode 

levá-los a uma falta de realização profissional e pessoal, por verem seus desempenhos e 

habilidades desvalorizados. 

Também neste estudo foi possível verificar que mais que cumprir uma legislação 

que obrigue a contratar pessoas com deficiência, para que a inclusão seja realizada de 

maneira eficaz, as empresas precisam fazer modificações profundas em sua Gestão de 

pessoas. Segundo Ribas (2008), as pessoas com deficiência devem estar inscritas na 

política de Recursos Humanos das empresas, pois é legítimo que as empresas tenham um 

papel econômico a desempenhar na sociedade e visem o aumento do faturamento e do 

lucro, porém, não podem deixar de atuar no social, relegando-o a uma segunda instância. 

Ações de adequação das condições de trabalho são importantes, porém, elas farão sentido 

quando as atitudes das pessoas forem também acessíveis. 

Podemos dizer que a Serasa obteve sucesso em seu processo de inclusão de pessoas 

com deficiência porque, antes disso, a sua gestão esteve centrada na pessoa e na 

disseminação de valores que favorecem a gestão da diversidade. 

Não basta contratar pessoas com deficiência para que se cumpra uma exigência 

legal. É preciso que os gestores tenham uma percepção que vai além dos lucros imediatos, 

se quiserem ser perenes e sustentáveis. É preciso que as empresas se abram ao novo e 

percebam que a luta desenfreada que se trava no dia-a-dia organizacional deve ser mais 
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humanizada e deve incorporar, em sua Cultura Organizacional, a inclusão de pessoas com 

deficiência como uma política de Responsabilidade Social e, mais que isso, de Cidadania 

empresarial. 

É importante salientar alguns limites deste estudo, como o número pequeno de 

respondentes na coleta de dados da etapa quantitativa. Além disso, os respondentes das 

entrevistas foram escolhidos pela empresa, limitando assim o acesso a outras pessoas que 

poderiam participar desta pesquisa como voluntárias. 

No entanto, a identificação da percepção das pessoas com deficiência sobre os 

valores e as formas de ver a deficiência em uma organização que se destaca em políticas e 

ações de inserção de pessoas com deficiência pode contribuir como uma referência 

importante para empresas e profissionais de Recursos Humanos nesse processo de inserção 

dessas pessoas nas organizações. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Inventário de Concepções de Deficiência em Situações de 

Trabalho 

Instruções 

Neste questionário estão listados alguns itens relacionados a diversas concepções de 

deficiência. Concepção de deficiência pode ser definida como a percepção que você possui 

sobre as pessoas portadoras de deficiência (visual, auditiva, física ou motora sem 

comprometimento intelectual). Por favor, leia cada um dos itens abaixo e utilize a escala de 

1 a 6 para avaliá-los. A escala avalia quanto você se identifica com cada item. 

 

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! 
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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 
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8. As pessoas com deficiência costumam ter problemas 

no relacionamento com as pessoas não portadoras de 

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 não portadoras de 

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 

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 

20. As chefias precisam ser treinadas para 

supervisionar o trabalho de pessoas com deficiência. 
1 2 3 4 5 6 

21. Os funcionários precisam ser treinados para 

trabalhar com pessoas com deficiência. 
1 2 3 4 5 6 



 

ANEXO 2: Inventário de Valores Organizacionais 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Nada 

parecida 

Muito 

pouco 

parecida 

Pouco 

parecida 

Moderadamente 

parecida 
Parecida 

Muito 

parecida 

Extremamente 

parecida 

 

01. Valoriza a competência. É importante que o empregado 

demonstre as habilidades e os conhecimentos que possui. 
1 2 3 4 5 6 7 

02. Influencia outras organizações. Tem muito prestígio. 1 2 3 4 5 6 7 

03. Oferece oportunidades de diversão aos empregados. Acha 

importante que eles tenham prazer no trabalho. 
1 2 3 4 5 6 7 

04. Considera importante ser bem sucedida. Quer ter lucro 

nos negócios. 
1 2 3 4 5 6 7 

05. Acredita no valor da honestidade. Honra seus 

compromissos com pessoas e organizações com as quais se 

relaciona. 

1 2 3 4 5 6 7 

06. Sustenta que todas as pessoas sejam tratadas de maneira 

justa. É importante respeitar os direitos dos outros. 
1 2 3 4 5 6 7 

07. Considera importante ter modelos de comportamentos 

definidos. O empregado deve ter um jeito correto de se 

comportar no trabalho. 

1 2 3 4 5 6 7 

08. Acha importante que os empregados conheçam bem o 

trabalho que fazem. Reconhece os empregados competentes. 
1 2 3 4 5 6 7 

09. Julga importante manter clubes destinados ao lazer dos 

empregados. Considera que a diversão é uma parte 

importante da vida do empregado. 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Valoriza empregados curiosos. Gosta de empregados que 

procuram se informar a respeito do trabalho. 
1 2 3 4 5 6 7 

11. Gosta de empregados que mostram suas habilidades. 

Procura desenvolver a competência de seus empregados. 
1 2 3 4 5 6 7 

12. Tem prestígio na sociedade. Acha importante ser 

admirada por todos. 
1 2 3 4 5 6 7 

13. Acredita que as regras são importantes. Os empregados 

deveriam obedecer a elas. 
1 2 3 4 5 6 7 



 

14. Valoriza empregados que buscam a realização no 

trabalho. Reconhece quando um empregado tem objetivos 

profissionais. 

1 2 3 4 5 6 7 

15. Preocupa-se com a qualidade de vida dos empregados. 

Realiza projetos sociais que contribuem para o bem-estar 

deles. 

1 2 3 4 5 6 7 

16. Tem prestígio. Oferece produtos e serviços que são 

respeitados pelos clientes. 
1 2 3 4 5 6 7 

17. Tem influência na sociedade. Acha importante ser 

respeitada por todos. 
1 2 3 4 5 6 7 

18. Acha importante ser competitiva. Quer ganhar novos 

mercados. 
1 2 3 4 5 6 7 

19. Acredita que a pessoa deve ser honesta em qualquer 

situação. Dizer a verdade faz parte dos princípios desta 

organização. 

1 2 3 4 5 6 7 

20. Tem como meta principal a obtenção de lucros. Sente-se 

satisfeita quando os rendimentos superam as despesas. 
1 2 3 4 5 6 7 

21. Deseja que o empregado tenha uma vida profissional 

variada. Valoriza o empregado que tem experiências 

profissionais diferentes. 

1 2 3 4 5 6 7 

22. Considera a segurança dos negócios muito importante. 

Está atenta às ameaças do mercado. 
1 2 3 4 5 6 7 

23. Propõe atividades que dão prazer ao empregado. É 

importante o empregado sentir-se satisfeito consigo mesmo. 
1 2 3 4 5 6 7 

24. Considera as regras de convivência importantes. Os 

empregados, clientes e outras organizações deveriam 

respeitá-las. 

1 2 3 4 5 6 7 

25. Considera importante ser fiel a seus empregados e 

clientes. Cumpre seus compromissos com eles. 
1 2 3 4 5 6 7 



 

ANEXO 3: Estrutura empírica 

Valores Organizacionais (VO), cargas fatoriais, comunalidades, Médias e Desvios-

Padrão 

Itens Construtos 

de 1ª 

ordem 
h2 Alpha Média 

Desvio 

Padrão 

 AUT     

- Valoriza empregados curiosos. Ela gosta de 

empregados que procuram se informar a 

respeito do trabalho. 

0,349 0,566 0,9281 4,46 1,51 

- Gosta de empregados que mostram suas 

habilidades. Ela procura desenvolver a 

competência desses empregados. 

0,390 0,588 0,9273 4,54 1,48 

- Valoriza empregados que buscam realização 

no trabalho. Ela reconhece quando um 

empregado tem objetivos profissionais. 

0,364 0,564 0,9281 4,55 1,47 

- Deseja que o empregado tenha uma vida 

profissional variada. Ela valoriza o empregado 

que tem experiências profissionais diferentes. 

0,403 0,440 0,9295 4,38 1,45 

 BEM     

- Oferece oportunidades de diversão aos 

empregados. Ela acha importante que eles 

tenham prazer no trabalho. 

0,764 0,643 0,9309 3,87 1,70 

- Julga importante manter clubes destinados ao 

lazer dos empregados. Ela considera que a 

diversão é uma parte importante da vida do 

empregado. 

0,799 0,595 0,9330 3,84 1,81 

- Preocupa-se com a qualidade de vida dos 

empregados. Ela realiza projetos sociais que 

contribuem para o bem-estar deles. 

0,654 0,565 0,9307 4,06 1,58 

- Propõe atividades que dão prazer ao 

empregado. Na visão dela, é importante o 

empregado sentir-se satisfeito consigo mesmo. 

0,488 0,613 0,9299 4,38 1,55 

 COM     

- Sustenta que todas as pessoas sejam tratadas 

de maneira justa. É importante ter modelos de 

comportamento definidos. Para ela, os 

empregados devem ter um jeito correto de se 

comportar no trabalho. 

0,557 0,626 0,9272 4,74 1,54 

- Considera importante ter modelos de 

comportamento definidos. Para ela, os 

empregados devem ter um jeito correto de se 

comportar no trabalho. 

0,639 0,512 0,9291 4,74 1,43 

- Acredita que as regras são importantes. Para 

ela, os empregados deveriam obedecer a elas. 

 

0,426 0,490 0,9286 4,92 1,38 



 

- Considera as regras de convivência 

importantes. Para ela, os empregados, clientes 

e outras organizações deveriam respeitá-las. 

0,546 0,608 0,9279 4,78 1,34 

 PRE     

- Influencia outras organizações. Ela tem muito 

prestígio. 

0,371 0,440 0,9289 4,61 1,47 

- Tem prestígio na sociedade. Ela acha 

importante ser admirada por todos. 

0,462 0,454 0,9288 4,93 1,46 

- Tem prestígio. Ela oferece produtos e 

serviços que são respeitados pelos clientes. 

0,328 0,609 0,9281 5,02 1,45 

- Tem influência na sociedade. Ela acha 

importante ser respeitada por todos. 

0,651 0,576 0,9284 4,95 1,44 

 DOM     

- Considera importante ser bem sucedida. Ela 

que ter lucros nos negócios. 

0,756 0,595 0,9306 5,33 1,41 

- Acredita no valor da honestidade. Ela honra 

seus compromissos com pessoas e 

organizações com as quais se relaciona. 

0,345 0,565 0,9290 4,99 1,58 

- Considera importante ser fiel a seus 

empregados e clientes. Ela cumpre seus 

compromissos com eles. 

0,475 0,522 0,9288 5,13 1,44 

- Acha importante ser competitiva. Ela quer 

ganhar novos mercados. 

0,326 0,649 0,9277 5,01 1,44 

- Acredita que a pessoa deve ser honesta em 

qualquer situação. Dizer a verdade faz parte 

dos princípios desta organização. 

0,415 0,557 0,9280 5,10 1,42 

- Tem como meta principal a obtenção de 

lucros. Ela sente-se satisfeita quando os 

rendimentos superam as despesas. 

0,706 0,552 0,9311 5,18 1,48 

- Considera a segurança dos negócios muito 

importante. Ela está atenta às ameaças do 

mercado. 

0,492 0,495 0,9288 5,14 1,39 

 REA     

- Valoriza a competência. Para ela,  é 

importante que o empregado demonstre as 

habilidades e os conhecimentos que possui. 

0,750 0,659 0,9283 4,56 1,46 

- Acha importante que os empregados 

conheçam bem o trabalho que fazem. Ela 

reconhece os empregados competentes. 

0,326 0,535 0,9274 4,63 1,49 

Número de casos válidos: 520             KMO = 0,95 Teste de Bartlett = 0,000 

Alpha de Cronbach = 0,93 

Fonte: Dias (2005) 

  



 

ANEXO 4: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
1
 

 

PESQUISA: A inclusão de pessoas com deficiência na Serasa Experian: Um estudo de 

caso 

 

TERMO DE ESCLARECIMENTO 

 

A pesquisa “A inclusão de pessoas com deficiência na Serasa Experian: Um estudo 

de caso” tem por objetivo estudar e descrever as concepções de deficiência, os valores 

organizacionais e as ações de adequação das condições e práticas de trabalho em uma 

empresa referência em inclusão de pessoas com deficiência e verificar se existe relação 

entre estes três construtos. Será necessário responder questionários e entrevista, os quais 

não implicam em riscos ou desconfortos. 

 

Em caso de dúvida em relação a este documento, você pode entrar em contato com 

a Comissão Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de 

São João del Rei – cepes@ufsj.edu.br / (32) 3379-2413 

 

_________________________________________________ 

Maria Regina do Carmo Ávila Vitor 

(Aluna do Programa de Mestrado em Psicologia da 

Universidade Federal de São João del Rei) 

Telefone de contato do pesquisador: (32) 3372-4264 ou (32) 9912-2344 

 

________________________________________________ 

Maria Nivalda de Carvalho-Freitas 

(orientadora) 

Universidade Federal de São João del Rei 

Telefone de contato do pesquisador: (32) 3371-1117 ou (32) 9981-3302 

 

                                                 
1
 O título e o objetivo do trabalho foram modificados no decorrer da escrita da dissertação, após a 

aplicação dos instrumentos de trabalho, por isto, o título e o objetivo deste termo de esclarecimento não 

coincidem com o da dissertação. 

mailto:cepes@ufsj.edu.br


 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

 

 

 

Eu, ________________________________________________________ (nome do 

voluntário), RG _______________, li e/ou ouvi o esclarecimento acima e compreendi para 

que serve o estudo e qual procedimento a qual serei submetido. Eu entendi que sou livre 

para interromper minha participação a qualquer momento e concordo em participar 

voluntariamente da pesquisa. Sei que meu nome não será divulgado, não terei despesas e 

não receberei dinheiro para participar do estudo. Além disso, permito a divulgação dos 

dados da pesquisa em publicação, garantindo o anonimato dos participantes. 

 

 

 

 

_________________________,  ___/___/____ 

                                                (Cidade)                       (Data) 

 

 

______________________________________________________ 

(Assinatura do Respondente) 

 



 

ANEXO 5: Roteiros das entrevistas 

Entrevistas com os Gestores das Pessoas com Deficiência 

 

1. Nome. 

2. Área em que trabalha. 

3. Cargo. 

4. Tempo que trabalha na empresa. 

5. Tempo que ocupa este cargo. 

6. Idade. 

7. Formação. 

8. Estado Civil. 

9. Religião. 

10. Grau de escolaridade mais elevado. 

11. Qual é o tempo que você trabalha com pessoas com deficiência? 

12. Conte-me um pouco de você, de sua trajetória de trabalho antes de entrar na Serasa e 

aqui, dentro da Serasa. Como foi? 

13. Você tem pessoas com deficiência na família? 

14. Sua experiência com pessoas com deficiência foi positiva ou negativa? 

15. Você foi preparado para trabalhar com pessoas com deficiência? 

16. Toda organização tem um conjunto de crenças/valores que são disseminados na 

organização. Quais as crenças/valores que você pensa que mais contribuem para a 

efetivação do Programa de Empregabilidade de Pessoas com Deficiência na Serasa? 

Por favor, enumere três dessas crenças. 

17. Quais são os pontos positivos e negativos da inclusão de pessoas com deficiência no 

trabalho? 

18. Depois que você começou a trabalhar na Serasa, sua forma de ver a pessoa com 

deficiência modificou? 

19. Para você, quais foram as principais dificuldades encontradas na inclusão de pessoas 

com deficiência no trabalho? 

20. Comentários que julgar importante fazer sobre a inclusão de pessoas com deficiência 

no trabalho. 



 

Entrevistas com as Pessoas com Deficiência 

 

1. Nome. 

2. Área em que trabalha. 

3. Cargo. 

4. Tempo que trabalha na empresa. 

5. Tempo que ocupa este cargo. 

6. Idade. 

7. Formação. 

8. Estado Civil. 

9. Religião. 

10. Grau de escolaridade mais elevado. 

11. Conte-me um pouco de você, de sua trajetória de trabalho antes de entrar na Serasa e aqui, 

dentro da Serasa. Como foi? 

12. Você foi selecionado para trabalhar na Serasa através do Programa de Empregabilidade de 

Pessoas com Deficiência? Se sim, como foi participar deste programa? 

13. Você está envolvido no Programa Serasa de Empregabilidade de Pessoas com deficiência? 

Se sim, como se deu este envolvimento? 

14. Toda organização tem um conjunto de crenças/valores que são disseminados na 

organização. Quais as crenças/valores que você pensa que mais contribuem para a efetivação 

do Programa de Empregabilidade de Pessoas com Deficiência na Serasa? Por favor, enumere 

três dessas crenças. 

15. Como as ações de inclusão de pessoas com deficiência acontecem no cotidiano do 

trabalho (procedimentos tais como recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, 

administração de recompensas, política de carreiras e adequação das condições de trabalho)? 

16. Para você, quais foram as principais dificuldades encontradas na sua inclusão no trabalho? 

17. Como você acredita que as pessoas te veem aqui na Serasa Experian? 

18. Comentários que julgar importante fazer sobre a inclusão de pessoas com deficiência no 

trabalho. 

 

 

 

 

 



 

Entrevistas com os coordenadores do Programa Serasa de Empregabilidade de pessoas 

com deficiência 

1. Nome. 

2. Tempo que trabalha na empresa. 

3. Tempo que ocupa este cargo. 

4. Formação. 

5. Estado Civil. 

6. Grau de escolaridade mais elevado. 

7. Qual é o tempo que você trabalha com pessoas com deficiência? 

8. Conte-me um pouco de você, de sua trajetória de trabalho antes de entrar na Serasa e 

aqui, dentro da Serasa. Como foi? 

9. Conte-me um pouco da história e do funcionamento do Programa Serasa de 

Empregabilidade de pessoas com deficiência. Como começou? Como ele é estruturado? 

Como funciona? 

10. Toda organização tem um conjunto de crenças/valores que são disseminados na 

organização. Quais as crenças/valores que você pensa que mais contribuem para a 

efetivação do Programa de Empregabilidade de Pessoas com Deficiência na Serasa? Por 

favor, enumere três dessas crenças. 

11. Quais são os pontos positivos e negativos da inclusão de pessoas com deficiência no 

trabalho? 

12. Para você, quais foram as principais dificuldades encontradas na inclusão de pessoas 

com deficiência no trabalho? 

13. Comentários que julgar importante fazer sobre a inclusão de pessoas com deficiência 

no trabalho. 


