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RESUMO 

A presente pesquisa buscou identificar, a partir da percepção de trabalhadores com 

deficiência, as possibilidades de gestão e desenvolvimento da carreira profissional 

oferecidas pelas empresas em que trabalham, assim como os investimentos dos próprios 

trabalhadores com deficiência em suas carreiras e as implicações dessas ações na satisfação 

e na qualidade de vida no trabalho (QVT) dessas pessoas. Participaram da investigação 51 

pessoas com deficiência (PcDs) de diversos estados brasileiros. A maior parte do grupo é 

constituída por homens com deficiência física e idade entre 46 e 52 anos, que estão há mais 

de nove anos na organização e trabalham em cargos funcionais. Esses trabalhadores são 

pós-graduados e com rendimento mensal de dois a quatro salários mínimos. As PcDs 

encontram-se satisfeitas com todos os fatores de QVT, mas insatisfeitas com os fatores 

remuneração e oportunidades de desenvolvimento da carreira, corroborando dados de 

outras pesquisas. As PcDs acreditam que a empresa em que trabalham não investe o quanto 

gostariam em suas carreiras, mas acreditam que os trabalhadores, de modo geral, adotam 

formas de desenvolvimento da carreira profissional. A maior parte das PcDs participantes 

pretende e já buscou formas de desenvolver sua carreira dentro da empresa em que 

trabalha, mas encontrou barreiras por parte da mesma. Os resultados indicam que a 

percepção das PcDs de que a organização em que trabalham se interessa e investe em suas 

carreiras profissionais e de que a mesma ainda adota atitudes para desenvolver a carreira de 

seus funcionários em geral, influencia positivamente na satisfação com os fatores de QVT. 

Além disso, quando o profissional com deficiência busca desenvolver sua carreira e 

encontra incentivos por parte da empresa, há uma maior tendência de satisfação desse 

profissional com os fatores de QVT. Em relação às âncoras de carreira, a que demonstrou 

exercer maior influência na satisfação com a QVT foi a âncora de segurança e estabilidade. 

É possível perceber que a satisfação com fatores de QVT está associada a uma adaptação 

das PcDs à realidade que eles percebem como possível, assim como há uma autenticação 

de uma história de exclusão das PcDs do mundo do trabalho, indicando que quando elas 

conseguem se sentir parte dessa possibilidade de inserção social, o que elas privilegiam é 

se sentirem seguras e estáveis no trabalho. 

 

Palavras-chave: Pessoas com deficiência. Carreira profissional. Satisfação profissional. 

QVT. 
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ABSTRACT 

The aim of this research was to identify, from the perception of disabled workers, the 

possibilities of management and development of the professional career offered by the 

companies in which they work, as well as the investment of disabled workers themselves 

on their careers and the implications of this actions on this people satisfaction and quality 

of life at work (QLW). Fifty-one disabled people from several Brazilian states have 

participated in the research. The major part of the group is made up of men with physical 

disability and aged between 46 and 52 years old, who have been working more than nine 

years in the company and work in functional job positions. These participants are post 

graduated with monthly income between two and four minimum wages. The people with 

disabilities are satisfied with QLW factors, but they are unsatisfied with remuneration and 

development career opportunities factors, which reinforce data from other studies. The 

disabled workers believe that the company in which they work doesn’t support their 

careers as much as they would like, but they also believe that the other workers, overall, 

adopt ways of developing their professional career. The majority of disabled workers who 

have participated in this research intend and have already tried to find ways of developing 

their professional careers in the company in which they work, but they have faced barriers 

from the company. The results indicates that the workers with disabilities’ perception that 

the company in which they work takes interest on theirs professional careers and supports 

it, and that the company adopts attitudes to develop its general staff careers, influences 

positively in the workers satisfaction with the QLW factors. In addition, when a disabled 

professional looks forward to develop its career and find incentives from the company, 

there is a greater tendency of satisfaction of this professional with QLW factors. In relation 

to the anchors of career, the anchor of security and stability was the one that demonstrated 

to exert a greater influence in the satisfaction with QLW factors. It is possible to notice that 

the satisfaction with QLW factors is associated with an adaptation of disabled people to the 

reality that they notice as possible to them, as well as the existence of an authentication of 

a history of people with disabilities exclusion in the word of work, which indicates that 

when these people can feel as a part of a possibility of social insertion, they prioritize 

feeling stable and secure at work. 

 

Key-words: Disabled people. Professional career. Professional satisfaction. QLW. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 – Deficiência e mercado de trabalho 

As pessoas com deficiência foram, durante longos anos, excluídas da vida social, 

profissional e cultural ou tratadas como incapazes e necessitadas de caridade (Sassaki, 

1999; Carvalho-Freitas, 2007). A partir da implementação de leis que regularizam a 

participação dessas pessoas no mercado de trabalho, os indivíduos com deficiência 

conquistaram uma política de inclusão na sociedade, que proporcionou uma melhoria nas 

relações sociais e na forma de ver e conceber a deficiência (Carvalho-Freitas, 2007). No 

entanto, ainda existem inúmeras barreiras físicas, preconceitos e discriminações que 

impedem uma inclusão mais efetiva dessas pessoas na sociedade, principalmente, no 

mercado de trabalho (Carvalho-Freitas, 2009; Silva, 2006) e que dificultam a valorização 

dessas pessoas como um todo, em sua capacidade, seu desenvolvimento e qualidade de 

vida.  

Por deficiência compreende-se toda e qualquer alteração que afeta completamente ou 

parcialmente uma ou mais partes do corpo e causa comprometimento da audição, visão, 

mobilidade, e/ou da intelectualidade, e que, de acordo com conjunturas sociais, históricas e 

ambientais, pode trazer perda da autonomia da pessoa com deficiência, discriminação 

social ou dificuldades para inserção no mercado de trabalho (Carvalho-Freitas, 2009). 

Nesta acepção, a deficiência é compreendida na relação entre dois fatores: a condição 

biológica da pessoa com deficiência e as falhas sociais para atender às necessidades dessas 

pessoas.  

A relação entre pessoas com deficiência e mercado de trabalho passou por várias etapas. 

Sassaki (1999) sistematiza essa relação em quatro fases. A primeira foi a da exclusão, em 

que as PcDs
1
 eram consideradas incapazes de produzir, por apresentarem um “defeito”; a 

segunda fase foi a da segregação, quando essas pessoas eram conservadas em instituições e 

ali trabalhavam sem vínculo empregatício. Em seguida, veio a fase da integração, na qual 

as PcDs poderiam trabalhar, desde que a empresa precisasse realizar a menor adaptação 

possível nos postos de trabalho; desta forma, trabalhavam somente aquelas pessoas com  

                                                 

1 Abreviatura que será adotada ao longo da presente dissertação para se referir a Pessoas com Deficiência. 
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deficiências consideradas “leves”. Por fim, surge a fase da inclusão em que tanto as PcDs 

quanto as empresas devem se adaptar a uma nova forma de relação, em que existam 

condições igualitárias a todas as pessoas no ambiente organizacional, ao mesmo tempo em 

que suas diferenças individuais sejam respeitadas. 

Embora as formas de tratamento tenham se modificado ou alternado ao longo da história, 

ainda é possível distinguir, nos dias atuais, a coexistência dessas formas relacionais entre 

PcDs e mercado de trabalho. A maneira de ver a deficiência varia culturalmente, ao longo 

do tempo e a localidade.  

Um grupo de teóricos e estudiosos sobre o tema da deficiência, tais como Hunt, Finkelstein 

e Davis, criou em 1974 a Union of the Physically Impaired Against Segregation  (UPIAS) 

contra a opressão social a pessoas com deficiência. A UPIAS propôs a distinção entre o 

que é biológico (impairment) e o que é social (disability) na deficiência. O primeiro diz 

respeito à falta de parte ou totalidade de um membro ou à dificuldade de mobilidade de um 

membro ou parte do corpo, enquanto o segundo relaciona-se às desvantagens ou prejuízos 

nas atividades proporcionadas por uma organização social, que exclui a pessoa ao percebê-

la como defeituosa ou incapaz (Barnes, 2012). A distinção entre biológico e social fora 

também apontada por Finkelstein (1980), para o qual a deficiência na interação da pessoa 

com o ambiente pode gerar uma incapacidade de desempenhar uma função, devido a 

limitações funcionais que reduzem a atividade corporal, ou limitações sociais provocadas 

por atitudes negativas das outras pessoas.  

A partir da perspectiva social da deficiência (disability), esta deixa de ser considerada uma 

condição médica, para ser considerada como o resultado da interação entre as limitações 

físicas, sensoriais ou intelectuais com o ambiente físico-cultural e as instituições sociais. 

Sendo assim, uma pessoa que apresenta uma determinada condição, que limita certos 

aspectos de seu desempenho, passa a ter desvantagens ao se deparar com barreiras físicas, 

culturais ou de acesso à educação, saúde, emprego, etc. Portanto, a demarcação de 

apresentar ou não uma deficiência depende muito mais de como a sociedade se organiza e 

adapta seus ambientes para atender à população em geral, do que das condições físicas, 

sensoriais ou intelectuais das pessoas (Caruso, 2012). É esta perspectiva de interação entre 

o ambiente físico e social com a PcD que é considerada neste estudo. 
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Ao definir a deficiência como um atributo da pessoa e rotulá-la segundo a categoria 

específica da deficiência que possui, deixa-se de olhar a pessoa como um todo, passa-se a 

percebê-la como deficiente e a trata-la por suas incapacidades e limitações. Por outro lado, 

ao conceber a deficiência como algo contingencial, em que a pessoa possui deficiência de 

acordo com um determinado contexto espacial, temporal e social, é possível realizar 

adaptações e adequações para as condições e possibilidades dessa pessoa, considerando 

suas capacidades particulares (Omote, 1996). 

A relação entre o ambiente social e as PcDs foi tomada por Carvalho-Freitas (2007) em 

seus estudos sobre concepções da deficiência. Essas concepções influenciam as formas de 

tratamento dispensadas às pessoas com deficiência, que podem ser mais ou menos 

incluídas de acordo com o olhar que outras pessoas lançam acerca da deficiência.  A autora 

verificou a existência de seis formas de se perceber a deficiência, também chamadas de 

Matrizes de Interpretação sobre a Deficiência. Tais matrizes não são definidas e 

organizadas de acordo com um espaço ou uma temporalidade específicos, mas se 

interpenetram e coexistem ainda nos dias atuais, trazendo consequências para a inserção e 

a gestão do trabalho dessas pessoas. 

1- Matriz da subsistência/sobrevivência: Neste modelo, a aceitação ou rejeição de uma 

PcD se dá a partir da sua capacidade ou potencial de contribuição para a 

manutenção ou desenvolvimento da sociedade. 

2- Matriz da sociedade ideal e função instrumental das pessoas com deficiência: Esta 

matriz traduz a visão da saúde e perfeição da sociedade com exclusão das pessoas 

que não atendem aos requisitos da sociedade ideal. As PcDs, portanto, passam a ser 

vistas como defeituosas e são excluídas da participação social. 

3- Matriz de interpretação da deficiência como fenômeno espiritual: Esta forma de 

interpretação considera a deficiência como fenômeno metafísico, como um 

ordenamento divino, em que a pessoa nasce ou adquire uma deficiência por 

expiação ou possibilidade de ascensão da alma. Desta matriz, decorrem as ações 

sociais de intolerância, na medida em que a deficiência é associada ao pecado; de 

defesa da segregação dessas pessoas em instituições especializadas, e de difusão de 

incentivos à caridade a essas pessoas. 
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4- Matriz de interpretação da normalidade: Privilegia a normalidade do homem na 

sociedade e qualquer desvio ou anormalidade deve ser tratada e reabilitada, a fim 

de se adequar aos padrões da sociedade. Essa matriz de interpretação traz práticas 

de inserção das PcDs nas empresas utilizando a deficiência como critério e não o 

potencial delas para o trabalho; outra prática é a segregação dessas pessoas em 

setores específicos da empresa. 

5- Matriz da inclusão social: Essa matriz considera a sociedade composta pela 

diversidade, em que a consideração das diferenças deve ser uma norma a ser 

cumprida. Ao associar a deficiência a uma falha da sociedade em ser acessível a 

todos, tal matriz pressupõe que a pessoa com deficiência deva ser incluída na 

sociedade e no trabalho a partir de suas potencialidades e que as organizações e a 

sociedade devem se adaptar a fim de favorecer a participação dessas pessoas. 

6- Matriz técnica: Essa matriz pressupõe que a diversidade e a deficiência são 

questões técnicas a serem gerenciadas como recurso dentro das organizações de 

trabalho e podem trazer vantagens e desvantagens competitivas para as empresas, 

de acordo com seu gerenciamento.  

 

Pode-se perceber que as formas de se conceber a deficiência influem na atitude em relação 

às pessoas que a possuem e que, embora as perspectivas tenham sofrido alterações ao 

longo do tempo rumo à inclusão dessas pessoas, formas de exclusão ainda são 

preponderantes em alguns contextos (Silva, 2006). Neste sentido, torna-se relevante uma 

discussão acerca dos conceitos de exclusão e inclusão. 

Exclusão, para Jodelet (2008), é um processo sócio-histórico de separação de um grupo de 

pessoas, como objeto de distinção e construído como uma categoria à parte, trazendo 

prejuízos a essas pessoas, tais como desqualificação, discriminação e inacessibilidade à 

participação social. 

Castel (2011) cita três principais práticas de exclusão: a eliminação total da população por 

expulsão ou por condenação à morte; isolamento da comunidade em locais fechados; 

utilização de um status social que permita a certas pessoas a convivência em sociedade, 

porém com a privação de certos direitos e participação social.  Nos três casos, a exclusão 
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“[...] impõe uma condição específica que repousa sobre regras, mobiliza aparelhos 

especializados e se completa por meio de rituais” (p. 44). 

A exclusão está intimamente ligada a um estigma ou estereótipo imputado a uma pessoa 

com características diferentes, que geralmente foram consideradas sócio-historicamente 

como de segunda categoria. Goffman (1988) define estigma como marca que evidencia 

algo extraordinário ou repugnante, usado para categorizar as pessoas pelos seus atributos 

em menção a características depreciativas de um indivíduo, em confirmação da 

normalidade de outro. Baseados nisso, fazemos vários tipos de discriminações através das 

quais reduzimos as chances de participação de um determinado grupo na sociedade e 

construímos, através do estigma, um padrão para explicar sua inferioridade ou 

insuficiência (Goffman, 1988). 

Além do estigma outros dois mediadores podem ser distinguidos nos processos mentais de 

exclusão, pelos quais ocorrem a descrição e o julgamento das pessoas ou de grupos, que 

são caracterizados pela pertença a uma categoria social ou pelo fato de apresentarem 

atributos próprios à categoria: o preconceito, que é um julgamento positivo ou negativo, 

formulado sem conhecimento prévio a respeito de uma pessoa ou uma coisa; e o 

estereótipo, sendo uma representação do meio social que permite simplificar a sua 

complexidade por meio da atribuição de características pessoais aos membros de um 

determinado grupo ou categoria social (Jodelet, 2008). 

O preconceito é um elemento presente e frequente no ato de conhecer e restringe-se à 

apreensão do imediato e visível e suas atitudes se desenvolvem no processo de 

socialização, por meio da cultura e sua história (Silva, 2006). Para a autora, o preconceito à 

pessoa com deficiência se configura como um mecanismo de negação social, na medida 

em que as diferenças são ressaltadas como falta, carência ou impossibilidade. Em uma 

sociedade, cuja estrutura funcional demanda pessoas fortes, com corpo saudável e que 

sejam eficientes para competir no mercado de trabalho, que demanda o desgaste físico do 

corpo pelo seu uso excessivo, ou uma estética corporal hegemônica, o corpo deficiente é 

tido como imperfeito e insuficiente. Por outro lado, os considerados saudáveis e fortes 

sentem-se ameaçados pela lembrança da fragilidade, factível ao ser humano, o que justifica 

a função social do preconceito, que constitui o diferente como culpado pelos males e 

inseguranças daqueles que são iguais (Silva, 2006). 
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Em contraste, a inclusão social pode ser entendida como um processo de permitir o acesso 

de todas as pessoas à sociedade, no “qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus 

sistemas sociais gerais, pessoas com necessidades especiais e, simultaneamente, estas se 

preparam para assumir seus papéis na sociedade” (Sassaki, 1999, p. 41). Dessa forma, a 

inclusão de pessoas com deficiência pode ser apreendida como a colocação dessas pessoas 

junto às demais pessoas em locais de trabalho para a realização de funções profissionais 

(Carvalho-Freitas & Marques, 2007). 

A inclusão de PcDs pressupõe a acessibilidade, que, para Sassaki (2002), está para além de 

construção de rampas de acesso, mas abrange também comunicação, ensino, trabalho, 

lazer, legislações, etc. O autor elenca seis tipos de acessibilidade: 

1- Acessibilidade arquitetônica: diz respeito à eliminação de barreiras físicas em todos 

os espaços, inclusive nos transportes, com a finalidade de a pessoa com deficiência 

ou mobilidade reduzida poder transitar livremente nos diferentes ambientes sociais. 

2- Acessibilidade comunicacional: significa o acesso a qualquer tipo de informação a 

partir da supressão de qualquer impedimento na comunicação interpessoal, escrita 

ou virtual, através de tecnologias assistivas ou linguagens de sinais. 

3- Acessibilidade atitudinal: refere-se à inexistência de preconceitos, estigmas, 

discriminação, etc., no ambiente que recebe uma pessoa com deficiência. O que 

pode ser alcançado através de sensibilizações e instruções sobre a compreensão e 

aceitação das diferenças e respeito à cidadania das PcDs. 

4- Acessibilidade metodológica: relaciona-se à garantia de que todos os métodos e 

técnicas de ensino, trabalho e lazer estejam adequados às diversas necessidades 

individuais, de forma a atender a todos, sem distinção. 

5- Acessibilidade instrumental: prevê a adaptação dos instrumentos à necessidade de 

cada pessoa e à realidade do trabalho em cada organização, de forma que atenda às 

limitações das PcDs e garanta sua participação igualitária, favorecendo o 

desenvolvimento de suas atividades sem constrangimentos, dificuldades ou 

restrições.  

6- Acessibilidade programática: baseia-se na difusão do conhecimento dos direitos das 

PcDs para que todos os profissionais, com e sem deficiência, reconheçam nas 
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políticas internas e sociais o caminho para eliminação de todas as barreiras que 

impedem ou limitam o desempenho integral do trabalhador. 

 

A integração dessas formas de acessibilidade podem permitir uma maior participação das 

PcDs na sociedade em geral. Neste sentido, Fonseca (2001) aponta que as limitações para a 

inserção social das pessoas com deficiência podem ser superadas desde que sejam vencidas 

as barreiras que segregam e impedem a participação efetiva dessas pessoas na sociedade. 

Ainda segundo o autor, o direito ao trabalho assume papel fundamental na socialização da 

pessoa com deficiência e, portanto,  

 

“cabe ao Direito do Trabalho, despir-se destes preconceitos e buscar, 

cientificamente, a compreensão dos reais limites dos deficientes para, 

cumprindo seu papel histórico, garantir-lhes condições de igualdade plena 

aos demais trabalhadores” (p.156). 

1.2 – Contextualização do problema 

Ao redor do mundo, tanto em países avançados economicamente e tecnologicamente, 

quanto em contextos pobres e rurais, pessoas com deficiência encontram dificuldades para 

acessar e permanecer no trabalho ou em outras formas de atividade econômica, trazendo 

uma desvantagem social a essas pessoas, principalmente, onde existe maior valorização do 

trabalho, colaborando para a relação deficiência-pobreza, que perpetua e confirma a 

posição econômica das PcDs (Roulstone, 2012). 

De acordo com o Censo realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), cerca de 46 milhões de brasileiros declararam possuir alguma 

deficiência (mental, motora, visual ou auditiva), o que corresponde a 24% da população 

brasileira. Dentre esses, a maioria são mulheres (26,5%), negros e amarelos (27,1%) e 

idosos (67,7%), com menores taxas de escolarização, ocupação e rendimento, em 

comparação à população sem deficiência (IBGE, 2010). 

A fim de incluir esse contingente de pessoas no mercado formal de trabalho, várias leis e 

medidas foram criadas com o propósito de oferecer acessibilidade e igualdade de 

oportunidades e tratamento a pessoas com deficiência (Lei 7.853/89, Lei 8.213/91, Decreto 

3.298/99). No entanto, como será abordado mais adiante, pode-se perceber que a legislação 
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referente à regulamentação do envolvimento das PcDs no mercado de trabalho ainda não 

tem garantido a plena inclusão dessas pessoas.  

Conforme ressaltado por Ribeiro e Carneiro (2009, p.546), a Organização das Nações 

Unidas (ONU) é responsável por propor, de forma pioneira, a Declaração dos Direitos das 

Pessoas com Deficiência, que, aprovada em 1975, propõe a necessidade de assegurar, a 

esse segmento, direitos e oportunidades de participação na vida social em igualdade aos 

demais cidadãos.  

Em reciprocidade à resolução da ONU, a preocupação com a acessibilidade de pessoas 

com deficiência no trabalho se incluiu como medida desde a Recomendação n°168, 

adotada em 1983, pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), e promulgada pelo 

Decreto n° 2.682/98, que trata da reabilitação profissional e do emprego de pessoas com 

deficiência, começando a vigorar como instrumento legal a partir da promulgação da 

Constituição Federal de 1988, amparada pelo Decreto n°3.298/99, sobre o exercício pleno 

dos direitos individuais e sociais de pessoas com deficiência, e reforçada pelas leis n° 

10.048/00 e 10.098/00, regulamentadas pelo Decreto 5.296/04, sobre normas e critérios 

para promoção de acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade 

reduzida, com a eliminação de barreiras e obstáculos nas construções e utilitários públicos 

e construção e reforma de edifícios e meios de transporte e comunicação (Tanaka & 

Manzini, 2005). O Brasil admitiu essa convenção a partir da Lei 7.853/89, que propõe uma 

política nacional para a pessoa com deficiência (Ribeiro & Carneiro, 2009). 

A legislação brasileira sobre o acesso de PcDs no mercado de trabalho entrou em vigor a 

partir da Lei 8.112/90, que define um percentual de reserva de 20% das vagas em 

concursos públicos, e da Lei 8.213/91
2
, também conhecida como Lei de Cotas, que 

determina uma cota de vagas entre 2% a 5% junto a empresas privadas com mais de 100 

funcionários. Entretanto, as ações para seu cumprimento só foram colocadas em prática 

após as fiscalizações e punições mais rigorosas do Ministério Público do Trabalho (MPT) 

(Tanaka & Manzini, 2005). 

                                                 

2 A Lei 8213/91 obriga organizações a preencherem uma porcentagem de seus cargos com reabilitados ou 

pessoas com deficiência, na seguinte proporção: em empresas com até 200 empregados, 2% ; em empresas 

com 201 a 500 funcionários, 3%; em empresas com 501 a 1.000 funcionários, 4%; e em empresas com mais 

de 1.001 funcionários, 5%.  
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É evidente que tais legislações contribuíram para a ampliação da discussão sobre inclusão 

e divulgação de informações sobre as possibilidades de participação das PcDs no mercado 

de trabalho, aumentando também a contratação dessas pessoas pelas empresas (Suzano, 

Nepomuceno, Ávila, Lara & Carvalho-Freitas, 2009). Porém, conforme dados da RAIS 

(MTE, 2012), apesar do respaldo da Lei de Cotas e ações para seu cumprimento, o número 

de pessoas com deficiência empregadas está aquém do número de postos de trabalho 

proposto pela lei (dos vínculos empregatícios no Brasil, em 2012, 0,7% eram relativos a 

PcDs). Além disso, apenas um seleto grupo de trabalhadores com deficiência, que atuam 

nas maiores empresas brasileiras, ocupam cargos hierarquicamente elevados (1,3% dos 

cargos executivos, 0,4% dos cargos de gerência, 0,6% nos cargos de supervisão e 1,5% dos 

cargos funcionais), o que comprova que, apesar das políticas conquistadas, esse segmento 

encontra-se longe de alcançar uma inclusão satisfatória no mercado de trabalho (Instituto 

Ethos, 2010). 

Quanto aos índices de emprego dessas pessoas no mercado de trabalho, segundo os dados 

da RAIS (MTE, 2011), o número de vínculos empregatícios de pessoas com deficiência no 

mercado formal de trabalho diminuiu 12,3% de 2007 para 2010 (de 348 mil para 306 mil), 

período em que houve um aumento de 17,3% no número total de empregos formais, o que 

fez diminuir a participação dessas pessoas no mercado formal de trabalho de 0,9% para 

0,7%. Nesse processo, o desemprego entre pessoas com deficiência em idade para 

trabalhar chega a 80%, índice mais elevado se comparado a outros indivíduos 

economicamente ativos (5,5%, segundo dados do IBGE, 2010). 

A partir dos dados apresentados, percebe-se o contraste entre a realidade e o que prevê a 

legislação brasileira (Instituto Ethos, 2010). Várias pesquisas apontam para uma baixa 

adesão e receptividade à lei de cotas por parte de algumas organizações (Ribeiro & 

Carneiro, 2009; Caruso, 2012). Ou ainda, há um despreparo das empresas em receber essas 

pessoas ou há uma segregação delas em postos de trabalho que exigem pouca adaptação ou 

preparação para o trabalho (Caruso, 2012; Roos, 1998; Simonelli & Camarotto, 2011). 

Além disso, existem dificuldades das pessoas com deficiência quanto à inserção no 

mercado formal de trabalho, bem como insatisfação quanto à manutenção ou ao 

desenvolvimento da carreira dentro da empresa (Anache, 1996; Bahia & Schommer, 2010; 
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Carvalho-Freitas, 2007; Carvalho-Freitas & Marques, 2007; Caruso, 2012; Cohen, 1998; 

França, Pagliuca & Baptista, 2008; Gödke, 2010, Irigaray & Vergara, 2011). 

Além disso, poucas PcDs são qualificadas e quando estão empregadas recebem menos que 

os demais trabalhadores, seja devido à inadequação dos processos de formação, seja por 

falta de conhecimento do potencial da pessoa com deficiência. Muitas vezes, quando 

alcançam alguma ocupação dentro de uma empresa, a PcD é direcionada a uma atividade 

simples, objetiva e repetitiva. Porém, esforça-se para mostrar sua capacidade, ainda que 

isto lhe custe uma insatisfação pessoal, a fim de ter seu trabalho reconhecido (Anache, 

1996). 

Para Ribeiro e Carneiro (2009), as empresas buscam formas de protelar ou lograr o 

cumprimento da lei, alegando, dentre várias justificativas, que determinadas ocupações 

exigem habilidades e especializações técnicas que não se coadunam com o perfil 

empregatício da pessoa com deficiência, ou as atividades exigidas para a função são 

caracterizadas por alto risco e periculosidade para o trabalhador devido à deficiência. Outra 

prática bastante difundida é a elevação das exigências de qualificação e experiência 

profissional para a ocupação da vaga ofertada, restringindo as possibilidades de existência 

de potenciais candidatos com deficiência para preenchê-la (Ribeiro & Carneiro, 2009; 

Lancillotti, 2001). No entanto, vale ressaltar que a qualificação profissional nem sempre é 

essencial para que uma pessoa execute suas tarefas no trabalho, já as adaptações no 

trabalho tornam-se fundamentais para que uma pessoa aprenda qualquer atividade 

(Simonelli & Camarotto, 2011).  

Parte dessas dificuldades impostas à participação plena de PcDs no mercado de trabalho 

deve-se aos preconceitos e estereótipos vinculados a elas, que, muitas vezes, podem ser 

superprotegidas, poupadas de suas funções, ou superestimadas, como forma de 

compensação do que lhes “falta” (Carvalho-Freitas, 2007). O desafio é reconhecer as 

diferenças das PcDs a fim de proporcionar uma equiparação de oportunidades; as 

organizações e a sociedade como um todo podem e devem adequar-se às necessidades e 

aproveitar as potencialidades das PcDs. 

Ao se ponderar sobre o mercado de trabalho como propulsor da inserção social das pessoas 

com deficiência, é necessário contemplar a lógica de seu funcionamento para compreender 
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as dificuldades das PcDs. O mercado de trabalho considera nos processos de inserção a 

“avaliação dos benefícios para a empresa, a percepção do desempenho dessas pessoas, 

preparação das pessoas para o processo de inserção e possíveis avaliações quanto aos 

vínculos dessas pessoas com a organização” (Carvalho-Freitas, 2007, p. 62). 

Por outro lado, o trabalho possui um significado subjetivo e abrange aspectos econômicos, 

mas também “autonomia, autorrealização, independência, autoestima, sentimento de 

aceitação e possibilidade de participação social” (Caruso, 2012, p. 69). Entretanto, para 

alcançar o seu emprego, as PcDs têm, dentre outras barreiras, que mostrar sua capacidade 

para a sociedade, que, muitas vezes, as veem como improdutivas ou necessitadas de 

cuidados e sem condições de desenvolver um trabalho satisfatório (Daufemback, 2009). 

Desta forma, os benefícios proporcionados pelo emprego são econômicos, na medida em 

que conduzem o indivíduo à independência financeira e social, e subjetivos, quando se 

consideram as oportunidades de se estabelecer relações pessoais, desenvolver a 

autoconfiança e agregar significado à vida das pessoas. A importância do trabalho está para 

além do sustento, está atrelada à necessidade de relacionar com outras pessoas, se sentir 

vinculado, útil e de possuir um objetivo na vida (Morin, 2001).  

Pode-se perceber, portanto, que existem inúmeras vantagens do trabalho para as PcDs, mas 

a recíproca também é verdadeira. A OIT (2006) defende que o trabalho das PcDs não só 

contribui significativamente para a economia, como também reduz os custos com 

aposentadorias por invalidez e pode reduzir o nível geral de pobreza. Além disso, os 

empregadores se beneficiam ao contratar uma PcD e ao manter no emprego trabalhadores 

que tenham adquirido alguma deficiência, pois conservam as competências e formações 

adquiridas durante o emprego. 

Carvalho-Freitas (2007) defende que, na medida em que o profissional com deficiência 

possua atribuições claras e definidas, receba treinamento adequado para exercê-las e seja 

integrado em um ambiente de trabalho propício à diversidade, terá responsabilidades e será 

tão produtivo quanto um profissional sem deficiência. 

Tendo em vista as dificuldades apresentadas sobre a inclusão efetiva de pessoas com 

deficiência, dentre as quais se encontram os impasses com relação à oportunidade de 

acesso e permanência no trabalho e no processo de gestão da carreira dessas pessoas, 
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algumas pesquisas (Carvalho-Freitas, 2007; Carvalho-Freitas, Marques & Almeida 2009) 

demonstraram um grau elevado de satisfação com o trabalho por parte das pessoas com 

deficiência, com exceção às oportunidades de crescimento profissional, em que essas se 

mostraram insatisfeitas e perceberam a diferença de tratamento recebido nesse processo. 

Essas pesquisas indicam a importância em se pensar sobre a gestão de carreira no trabalho 

das pessoas com deficiência, principalmente sobre as oportunidades de trajetória 

profissional, possibilitadas ou interditadas, indicando a importância de políticas e práticas 

organizacionais cada vez mais próximas aos pressupostos da inclusão (Carvalho-Freitas et 

al. 2009). 

É verdade que a insatisfação com relação à falta de perspectiva de desenvolvimento da 

carreira afeta os trabalhadores de modo geral, isto é, com ou sem deficiência (Andrade, 

Pereira & Ckagnazaroff, 2007). No entanto, torna-se importante investigar, sob o ponto de 

vista de trabalhadores com deficiência, quais as facilidades e dificuldades encontradas no 

desenvolvimento profissional e seu impacto sobre a satisfação com o trabalho e qualidade 

de vida dentro da organização. O que poderá contribuir para verificar como a deficiência 

facilita ou dificulta o crescimento profissional, bem como a construção de práticas que 

minimizem as dificuldades e facilitem a realização profissional dessas pessoas em suas 

atividades laborais. 

A fim de discutir a influência do desenvolvimento da carreira profissional na satisfação no 

trabalho, serão apresentadas, nos próximos capítulos, reflexões sobre os conceitos de 

satisfação e qualidade de vida no trabalho e de gestão e desenvolvimento de carreira. 

Admitindo-se os inúmeros benefícios do trabalho para as PcDs, que vão desde 

acrescimentos financeiros a sociais e emocionais, e as contribuições de trabalhadores com 

deficiência em organizações de trabalho, torna-se relevante conhecer a qualidade de vida e 

satisfação no trabalho para essas pessoas, tema que será abordado a seguir. 

 

 

 

 



28 

 

2. SATISFAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

2.1- Qualidade de Vida no Trabalho: um conceito em evolução 

Com a globalização da economia, as empresas vêm valorizando cada vez mais a 

produtividade e a competitividade no mercado de trabalho e, nesse sentido, necessitam do 

envolvimento das pessoas para agregar vantagens competitivas ao seu sistema de 

produção. Ao mesmo tempo, as pessoas buscam cada vez mais autonomia e liberdade em 

sua relação com a organização. Esses interesses da organização e dos trabalhadores trazem 

novas formas de posicionamento às empresas. 

Nesse panorama e tendo como perspectiva um trabalho mais humanizado, a Qualidade de 

Vida no Trabalho (QVT) vem ganhando consideração, bem como seus aspectos, tais como 

a satisfação, a motivação, os sentidos do trabalho, comprometimento com o trabalho e as 

formas de gestão. Tomando como foco principal o indivíduo em relação ao seu trabalho, 

Moretti (2003) ressalta a importância de se considerar o trabalhador como um ser-humano 

com sentimentos, ambições e expectativas de crescimento e envolvimento nas tarefas que 

realiza e desenvolve em seu trabalho. 

Para Pereira, Del Prette e Del Prette (2008), trabalho é um conjunto de ações com uma 

finalidade própria de transformação do homem e da natureza. Embora, o trabalho seja 

muitas vezes associado a sofrimento e exploração do indivíduo, ele também preserva um 

lugar importante na sociedade, seja para relacionar com outras pessoas, para sentir-se útil e 

produtivo ou por um objetivo de vida e exerce influência significativa sobre a motivação 

dos trabalhadores, bem como sobre sua satisfação e produtividade (Morin, 2001). 

Martinez e Paraguay (2003) acrescentam que o trabalho é uma das mais importantes 

maneiras de o homem se posicionar no mundo, complementa e dá sentido à vida. Por isso, 

ele é visto como um dos componentes da autorrealização humana, que é obtida a partir da 

satisfação plena das necessidades psicossociais, do sentimento de prazer e do sentido de 

contribuição da atividade profissional.   

Percebe-se, portanto, que o trabalho afeta e assume sentidos nos âmbitos individual, 

organizacional e social. De acordo com Morin, Tonelli e Pliopas (2007), o sentido do 
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trabalho pode ser agrupado nessas três dimensões, que, por sua vez, apontam critérios 

distintos, como desenvolvidos a seguir: 

1- Dimensão pessoal: relaciona-se ao sentido que o trabalho assume para a pessoa e 

apresenta como critérios a satisfação pessoal, autonomia e sobrevivência, 

aprendizagem e crescimento e identidade. 

 Satisfação pessoal: Um trabalho que tem sentido dá prazer a quem o 

desempenha, a pessoa se sente satisfeita e aprecia o que faz. Além disso, um 

trabalho tem sentido quando possibilita a superação de desafios por parte do 

trabalhador, bem como a percepção de sua contribuição e responsabilidade. 

 Autonomia e sobrevivência: A remuneração é essencial a um trabalho com 

sentido; é ela que garante a sobrevivência e independência financeira da 

pessoa. 

 Aprendizagem e crescimento: A perspectiva de desenvolvimento na carreira 

profissional traz sentido ao trabalho. Da mesma forma, a oportunidade de 

desenvolvimento e aquisição de conhecimentos e habilidades que permitam 

o aprimoramento de competências agrega sentido ao trabalho. Dessa forma, 

não faz sentido realizar um trabalho que não permita o crescimento e que 

não explore o potencial de quem o executa. 

 Identidade: Encontrar identificação, sentir orgulho e possuir uma identidade 

pelo trabalho que exerce, possibilita à pessoa um maior sentido do trabalho. 

2- Dimensão organizacional: inclui o sentido a partir da relação da pessoa com a 

organização e inclui como aspectos a utilidade e os relacionamentos. 

 Utilidade: O trabalho tem sentido se servir a algum propósito e for 

percebido como útil por quem o exerce. Além disso, a observação, pelos 

trabalhadores, da transformação do produto e da importância de cada fase 

do processo produtivo também acrescenta sentido ao trabalho. 

 Relacionamentos: Os relacionamentos são uma importante fonte de sentido 

do trabalho que ocorre nas diversas relações interpessoais e no 

reconhecimento, por outrem, do trabalho como útil e importante, 

principalmente, se o reconhecimento partir de um superior. 

3- Dimensão social: trata-se do sentido que pode ser encontrado na relação da pessoa 

com a sociedade e traz como critérios a inserção e a contribuição social. 
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 Inserção na sociedade: O trabalho tem sentido quando possibilita a 

participação e o pertencimento da pessoa ao conjunto social. Isso acontece 

porque a formação profissional, o trabalho desempenhado, a empresa a qual 

pertence e a remuneração permitem ao indivíduo se incluir e interagir na 

sociedade. 

 Contribuição para a sociedade: O trabalho tem sentido quando se apresenta 

como benéfico e contribui de alguma forma com a sociedade. 

Percebe-se que o trabalho também é um importante meio de socialização, pois, por meio 

dele, o homem produz sua existência e desenvolve suas capacidades e habilidades, na 

medida em que propõe relações interpessoais e materiais e a apropriação da produção 

histórico-social (Roos, 1998).  

Com relação às PcDs, o trabalho possui não só uma representação econômica, sob a qual 

consente uma diminuição da pobreza e do isolamento social e o aumento da participação 

política (OIT, 2006); mas também uma representação emocional e social na medida em 

que contribui para sua auto-estima, fazendo-o sentir-se útil e completo, independente de 

suas limitações e para a construção de relações interpessoais (Carvalho-Freitas & Marques, 

2007). Nesse sentido, antes de revelar uma limitação de uma pessoa com deficiência, o 

trabalho pode possibilitar um sentimento de pertencimento à sociedade e também uma 

segurança para o enfrentamento das barreiras sociais (Simonelli & Camaroto, 2011). 

Uma das mudanças mais marcantes com relação ao trabalho é a transição de uma lógica de 

trabalho baseada no dever, para uma fundamentada no prazer e na eficiência (Evans, 

1996). Segundo o autor, para conquistar essa eficiência é necessário ter as pessoas certas 

alocadas nas funções corretas, tendo como fatores de ajustamento entre a pessoa e seu 

trabalho o conhecimento, a capacidade e habilidade, gostar do que se faz, o envolvimento 

com a tarefa e autonomia. Nesse sentido, a organização não deve buscar somente 

profissionais engajados e eficientes, mas também proporcionar um ambiente de trabalho 

baseado em valores como autonomia, confiança e reconhecimento, no qual se busca o 

entrelaçamento entre os interesses organizacionais e individuais. 

Portanto, a concepção de trabalho adotada neste estudo é a de um trabalho que não só 

oferece condições econômicas ao trabalhador, mas principalmente, fornece sentido à vida 
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do indivíduo, permite o desenvolvimento de habilidades e capacidades e possibilita um 

sentimento de ser útil e pertencente à sociedade. Além disso, ao conceder possibilidades de 

desenvolvimento ao trabalhador, o trabalho também beneficia a própria organização. É 

possível perceber que a concepção adotada e os sentidos do trabalho estão intrinsecamente 

relacionados à QVT e à satisfação.  

Embora o termo seja mais amplo, Walton (1973) utiliza Qualidade de Vida no Trabalho 

(QVT) para descrever e defender certos valores ambientais e humanos muitas vezes 

negligenciados pelo avanço industrial. A QVT teve origem no início do século XX, a partir 

da criação de legislações que regulamentavam as condições de trabalho, tais como a 

delimitação da carga horária de oito horas de trabalho e as normas de segurança no 

trabalho. A partir de então, foram sendo incluídas leis para igualdade de oportunidades de 

emprego e considerações relativas às necessidades e aspirações humanas (Walton, 1973). 

Desde os tempos mais remotos, o homem pensou em formas de tornar o trabalho mais 

prazeroso e minimizar seus desgastes. Com a Revolução Industrial, a relação entre homem, 

trabalho e ambiente tornou-se de maior interesse científico. Porém, foi com a 

Administração Científica que o trabalho foi estudado mais detalhadamente a fim de 

alcançar os melhores resultados dos esforços dos trabalhadores (Sant’Anna, Kilimnik & 

Moraes, 2011). 

Os métodos propostos pela Administração Científica, como a divisão social do trabalho, 

promoveram uma fragmentação do trabalho e, como consequência, várias reações de 

insatisfação por parte dos trabalhadores. Com o objetivo de corrigir os efeitos negativos 

dessa abordagem, experiências e estudos, tais como de Elton Mayo, em 1924, e Eric Trist, 

em 1950, apresentaram importantes contribuições para o conhecimento do comportamento 

humano nas organizações. Mais tarde, Herzberg, em 1968, Maslow, em 1977, e McGregor, 

em 1980, desenvolveram teorias sobre a motivação no trabalho, que colaboraram para o 

desenvolvimento das teorias sobre a qualidade de vida no trabalho (Sant’Anna et al., 

2011).  

Segundo Paiva (1999), esses autores dedicaram seus estudos à motivação humana para o 

trabalho com a crença de que, ao se conhecer as variáveis que interferem no 

comportamento dos trabalhadores, poder-se-ia prever suas ações. 
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Sant’Anna et al. (2011) salientam que com a Escola de Relações Humanas, nas décadas de 

1950 e 1960, e seu enfoque nos aspectos psicossociais e motivacionais do trabalhador, os 

estudos de qualidade de vida no trabalho ganharam força. E na década de 1960, com o 

aumento da preocupação sobre a responsabilidade social das empresas, dirigentes e 

cientistas organizacionais foram impelidos a buscar melhores formas de gerenciamento e 

organização do trabalho. 

Atualmente, a QVT busca trabalhar a questão do bem-estar do trabalhador, não somente 

dentro das organizações, mas de uma forma geral, enfatizando o equilíbrio entre trabalho e 

lazer. Essa preocupação atual parece estar atrelada à importância que o indivíduo confere 

ao trabalho, dentre outros fatores (Sant’Anna et al., 2011).  

Limongi-França (1996) considera Qualidade de Vida no Trabalho como o “conjunto das 

ações de uma empresa que envolve a implantação de melhorias e inovações gerenciais, 

tecnológicas e estruturais no ambiente de trabalho” (p.143).  

Desde os estudos sobre motivaçãoque os estudos sobre QVT vêm evoluindo, no entanto 

não se pode oferecer a definição definitiva do construto.  Segundo Sant’Anna et al. (2011), 

o termo qualidade de vida no trabalho tem sido definido de diferentes formas pelos 

diversos autores, no entanto, as definições têm em comum a acepção de QVT como um 

instrumento de maior humanização do trabalho, aumento do bem-estar dos trabalhadores e 

maior participação desses nas decisões e nos problemas do trabalho. Além disso, a QVT se 

apoia em quatro colunas básicas: envolvimento dos membros da organização em todos os 

níveis de soluções de problemas (sugestões, inovações); reestruturação do trabalho 

(enriquecimento de tarefas, redesenho de cargos, rotação de funções); inovação no sistema 

de recompensas (financeiras e não financeiras); melhoria no ambiente de trabalho (clima, 

cultura, aspectos ergonômicos). 

Com relação à QVT, a presente pesquisa utilizou como categorias de análise os oito fatores 

de QVT propostas por Walton (1973), são eles: 

1- Compensação justa e adequada: A remuneração pelo trabalho é relativa e deve 

considerar as habilidades requeridas do trabalhador para realizar a tarefa, a 

responsabilidade demandada e a nocividade das condições de trabalho. Além disso, 

empresas mais produtivas e rentáveis devem pagar mais a seus trabalhadores. Dessa 
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forma, com relação à renda, duas condições são determinantes na QVT: por um 

lado, a remuneração deve obedecer a um padrão, por outro, a remuneração deve ser 

proporcional entre postos de trabalho. 

2- Segurança e saúde nas condições de trabalho: Relaciona-se à interdição da 

exposição dos trabalhadores a condições físicas ou a horários perigosos e 

prejudiciais à saúde. Neste quesito, têm-se como fatores: horas razoáveis de 

trabalho e obedecendo a um padrão; condições físicas de trabalho que minimizem 

riscos de doença ou lesão; limites de idade para realização do trabalho; entre outros. 

3- Oportunidade de uso e desenvolvimento da capacidade: Dentre as habilidades e 

capacidades do trabalhador a serem utilizadas e desenvolvidas, incluem-se a 

autonomia, aproveitamento de múltiplas habilidades, direito à informação e à 

perspectiva de trabalho, planejamento e implantação e a execução de uma tarefa 

por completo, em vez do fracionamento da mesma. Esses aspectos afetam o 

envolvimento, a autoestima e entusiasmo frente ao desafio dos trabalhadores. 

4- Oportunidade para crescimento contínuo e segurança: Relacionado ao tópico 

anterior, este item propõe a atenção na necessidade de crescimento do trabalhador, 

a fim de permitir um maior envolvimento e interesse pelo trabalho. Trata-se de 

promover a valorização do trabalhador por meio da atualização e utilização prática 

de suas capacidades e conhecimentos, reconhecimento e planejamento de 

oportunidades de crescimento na carreira profissional, assegurando o emprego e a 

remuneração. 

5- Integração social na organização de trabalho: As relações pessoais no ambiente de 

trabalho é outra importante dimensão da QVT, isto porque a satisfação no trabalho 

pode ser influenciada por atributos do clima organizacional, tais como a aceitação 

incondicional do trabalhador (isolada de preconceitos); igualitarismo ou ausência 

de símbolos de status e hierarquia; existência da possibilidade de mobilidade na 

carreira; relacionamento entre pequenos grupos de trabalho para suporte social e 

emocional, ajuda mútua e afirmação; senso de comunidade que se estende além dos 

pequenos grupos.  

6- Constitucionalismo na organização de trabalho: É o reconhecimento e preservação 

dos direitos do trabalhador, dentre os quais encontram-se: a privacidade, ou seja, 

comportamentos do trabalhador fora da sua vida profissional não podem prejudica-
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lo dentro da organização; a abertura para expressão de sentimentos, opiniões e 

ideias; a igualdade de tratamento entre os trabalhadores no que tange remuneração, 

recompensas e segurança; a liberdade de processo judicial caso os direitos 

trabalhistas sejam violados. 

7- Trabalho e espaço total de vida: O equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal 

deve ser considerado para uma adequada satisfação no trabalho. O papel e as horas 

de trabalho não podem ocupar os momentos de lazer ou o tempo com a família. No 

entanto, é importante ressaltar que experiências individuais no trabalho podem 

trazer efeitos positivos ou negativos para outras esferas da vida. 

8- Relevância social do trabalho: A visão social da empresa é considerada um 

importante aspecto da QVT. Organizações que são vistas como socialmente 

responsáveis tendem a gerar sentimento de orgulho em seus empregados, e estes, 

por sua vez, podem ver mais valor em seus trabalhos e em si mesmos como 

integrantes de tal organização. 

Ao se analisar as oito categorias da QVT delineadas acima, pode-se percebê-las como 

relacionadas umas às outras ou até mesmo complementares e afetam diretamente a 

satisfação no trabalho. A importância e predominância de um dos aspectos apontados na 

QVT podem variar de acordo com a cultura, estilo de vida, mudanças naturais 

proporcionadas pelo tempo de trabalho e a influência da mídia. Contudo, Walton (1973)  

afirma que, por meio de esforços organizacionais, a QVT pode ser melhorada e as 

expectativas dos trabalhadores compreendidas e satisfeitas e a produtividade possivelmente 

aumentada. 

Importante ressaltar que, com relação à produtividade, Walton (1973) não afirma existir 

uma correlação linear desse aspecto com a QVT, uma vez que essa relação depende da 

particularidade de uma dimensão ou da especificidade da reação de cada funcionário; 

entretanto, o autor defende que sem uma adequada QVT, a produtividade se torna 

reduzida. Moretti (2003) também defende que, embora se conheça a importância da QVT 

como forma de tornar o trabalho mais humano e saudável, isto não determina uma alta 

produtividade organizacional, entretanto, se a QVT for inexistente, não se poderá garantir a 

alta produtividade. 
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2.2 – Satisfação no trabalho como aspecto de QVT 

 A satisfação no trabalho, para Carlotto e Câmara (2008), é um fenômeno subjetivo, 

“podendo variar entre sujeitos, de acordo com as circunstâncias, e ao longo do tempo, para 

uma mesma pessoa” (p. 203). Sendo satisfação no trabalho um termo de complexa 

definição, vários autores (Carlotto & Câmara, 2008; Martins & Santos, 2006; Siqueira & 

Gomide, 2004) utilizam a definição de Locke (1976, p. 1.300) de que satisfação no 

trabalho trata-se de “...um estado emocional positivo ou de prazer resultante de um 

trabalho ou de experiências de trabalho” e utilizam seu modelo, estruturado em 1984, de 

que as causas de satisfação no trabalho estão relacionadas a seu conteúdo, às possibilidades 

de crescimento, ao reconhecimento, às condições e ambiente de trabalho, às relações entre 

colegas e chefia e às características de suporte e gerenciamento. 

O primeiro estudo sobre satisfação no trabalho, segundo Martins e Santos (2006), foi 

realizado por Taylor, em 1947, que defendia que a remuneração é o fator essencial para 

satisfação no trabalho. Um segundo estudo, realizado por uma equipe de pesquisadores de 

Hawthorne, incluiu fatores como pausa para descanso, significado do trabalho, supervisão 

recebida e o grupo de trabalho. Durante a Segunda Guerra Mundial, um grupo de 

pesquisadores enfatizou a importância do crescimento mental do trabalhador, ou seja, 

quanto mais o trabalho fosse desafiante e exigisse maiores habilidades e capacidades, mais 

o trabalhador sentia-se satisfeito. 

A satisfação ou insatisfação no trabalho são respostas emocionais à percepção dos 

trabalhadores sobre seu trabalho, que podem desencadear ações no campo psicológico ou 

comportamental. Segundo Walton (1973), a insatisfação com o trabalho afeta a maioria dos 

trabalhadores em um ou outro momento, independentemente da posição ou status ocupado, 

gerando custos individuais e organizacionais. Neste sentido, a satisfação do indivíduo com 

o seu trabalho é considerada uma importante variável de estudo no campo do 

comportamento organizacional. Acredita-se que um alto grau de insatisfação no trabalho 

pode levar o trabalhador a desenvolver doenças mentais relacionadas ao trabalho, além de 

reduzir seu desempenho e produtividade, enquanto um alto índice de satisfação no trabalho 

contribui para a qualidade de vida do trabalhador dentro e fora da organização. (Martins & 

Santos, 2006; Carlotto & Câmara, 2008).  
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Percebe-se que a satisfação no trabalho tem impacto sobre fatores econômicos e 

psicossociais, tal como apontam Siqueira e Gomide (2004).  Para as autoras, no fator 

econômico, a satisfação no trabalho influencia diretamente o envolvimento com a tarefa, a 

produtividade, o desempenho e as taxas de absenteísmo e rotatividade.  Desta forma, 

trabalhadores mais satisfeitos tornam-se mais produtivos e frequentes, aumentando os 

lucros e diminuindo custos e contribuem para a efetividade e competitividade 

organizacionais. No que concerne ao fator psicossocial, estudos sobre satisfação no 

trabalho privilegiam a influência desse fenômeno na saúde mental, nos vínculos afetivos e 

nas relações sociais do trabalhador. Nesta perspectiva, um trabalhador satisfeito tem 

maiores possibilidades de integração na sociedade e apresenta maior bem-estar físico e 

mental. 

Os sinais de satisfação estão diretamente relacionados com a percepção das pessoas sobre 

os resultados gerados por seu trabalho; desta maneira, a pessoa fica satisfeita consigo e 

com o seu trabalho ao perceber sua capacidade de alcançar os resultados esperados. Essa 

satisfação é transferida para a empresa e pode facilitar a disposição das pessoas para 

efetuarem as mudanças necessárias para atender às demandas externas (Oliveira, 2003). 

O modelo teórico sobre a satisfação das necessidades de Maslow (1968) possibilita a 

compreensão do comportamento das pessoas em situação de trabalho, especialmente em 

termos de satisfação, enfatizando a tendência humana de progredir. De acordo com sua 

teoria, pode-se inferir que o trabalho tem papel importante na vida da pessoa, na medida 

em que os aspectos psicossociais do trabalho favoreçam ou dificultem a satisfação das 

necessidades pessoais e a autorrealização. O autor ressalta que não basta somente o 

impulso interno do indivíduo, mas deve ser oferecido a este liberdade para escolhas e 

ações, além de treino e estímulo para a exploração de novas ideias e habilidades.  

Crescimento não é, tal como define Maslow (1968), somente a satisfação progressiva das 

necessidades básicas até que elas desapareçam, mas também a realização de 

potencialidades, talentos e capacidades criadoras. Portanto, estimular o crescimento do 

indivíduo abrange não somente a mudança das barreiras emocionais, mas também a 

alteração do ambiente em que o indivíduo convive, bem como as pessoas que o rodeiam. 

Isso porque se aqueles que o circundam não acreditam em seu potencial ou não oferecem o 
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apoio necessário para o seu desenvolvimento, o indivíduo encontrará obstáculos 

intransponíveis à sua realização (Alencar, 1989). 

Embora a satisfação no trabalho envolva diversos aspectos do trabalho, tais como 

enumeram Sant’Anna, Moraes e Kilimnik (2005): ambiente social, compensação 

financeira, possibilidade de crescimento, supervisão, segurança no trabalho, dentre outros; 

este conceito conforme abordado nesta pesquisa, pode ser compreendido como uma 

sensação de atendimento de necessidades relacionadas ao conteúdo do trabalho e aos 

desafios da tarefa, bem como ao quão bem o indivíduo pensa e se sente em relação às 

atividades executadas, na medida em que percebe seu trabalho como importante, valioso e 

significativo e se sente responsável pelos seus resultados (Martinez & Paraguay, 2003). 

Um dos modelos mais utilizados nos estudos sobre satisfação no trabalho, e que também 

será utilizado no presente estudo, é o modelo das dimensões da tarefa de Hackman e 

Oldham (1975), que tem as características do trabalho como construtos importantes na 

satisfação. São sete as dimensões da tarefa propostas pelos autores: 

1- Variedade de habilidades: Nível em que uma tarefa requer, para sua execução, o 

envolvimento e utilização de várias habilidades e talentos do trabalhador. 

2- Identidade da tarefa: Grau em que uma tarefa requer, para sua execução, um 

trabalho realizado do início ao fim com resultados identificáveis. 

3- Significado da tarefa: Relaciona-se ao impacto da tarefa na vida de outras pessoas, 

sejam elas da organização ou da sociedade. 

4- Autonomia: Refere-se ao grau que a tarefa concede ao trabalhador independência e 

liberdade para sua realização. 

5- Feedback extrínseco: Trata-se das informações destinadas ao trabalhador acerca de 

seu desempenho, por parte de superiores, clientes e colegas de trabalho. 

6- Feedback do próprio trabalhador: Relaciona-se às informações fornecidas pela 

própria execução da tarefa a respeito do desempenho do trabalhador. 

7- Inter-relacionamento: Diz respeito ao relacionamento estabelecido entre o 

trabalhador e outras pessoas no trabalho. 
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Essas dimensões da tarefa criam estados psicológicos, que por sua vez influenciam na 

motivação para o trabalho e trazem repercussões positivas para a empresa (Sant’Anna et 

al., 2011). Esses estados psicológicos são:  

1- Percepção da significância do trabalho: o quanto o indivíduo percebe seu trabalho 

como valioso, importante, significativo; 

2- Percepção pela responsabilidade dos resultados: o quanto o indivíduo sente-se 

responsável pelo trabalho que realiza; 

3- Conhecimento dos resultados do trabalho: o quanto o indivíduo percebe e entende 

seu desempenho na tarefa. 

Embora admitam a importância essencial das variáveis de características do trabalho para a 

satisfação no e com o trabalho, Hackman e Oldham (1975) também reconhecem a 

importância das variáveis do contexto do trabalho, as quais podem interferir no 

comprometimento e na satisfação do trabalhador com a organização. Sendo as variáveis de 

contexto: a possibilidade de crescimento pessoal e profissional; supervisão; estabilidade e 

segurança quanto ao futuro profissional; compensação financeira e ambiente social 

(Sant’Anna, 2002). Dentre essas variáveis, os autores consideram como primordial a 

necessidade individual de crescimento, com relação às diferentes necessidades e 

capacidades que cada indivíduo chega à organização e que exercem força em todos os 

fatores determinantes da QVT (Paiva, 1999). 

2.3 – QVT e satisfação para pessoas com deficiência 

Tal como foi apontado, Walton (1973) percebe que a QVT conserva uma relação próxima 

e direta com a satisfação, a motivação e a produtividade dos empregados. Já Hackman e 

Oldham (1975) ponderam que a QVT se sustenta a partir de caraterísticas objetivas das 

tarefas realizadas no contexto organizacional. Ambas concepções centram-se na percepção 

do indivíduo sobre suas funções e sobre seu papel na organização (Paiva, 1999).   

Acerca da percepção do trabalho de PcDs, Carvalho-Freitas (2007) menciona que fatores 

organizacionais, tais como relacionamento e adequações do ambiente de trabalho são 

importantes na satisfação para essas pessoas. Nesse sentido, a autora afirma que  

“a satisfação das pessoas com deficiência está relacionada tanto com as 

formas como gerentes e colegas veem as possibilidades de trabalho delas; 
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quanto com a percepção por parte das pessoas com deficiência de ações e 

adequações das condições e práticas de trabalho por parte das 

organizações” (p. 276). 

Klimoski e Donahue (1997) consideram a qualidade de vida no trabalho fundamental na 

inserção de pessoas com deficiência no trabalho e focam nas relações interpessoais, 

principalmente com supervisor e colegas de trabalho, como fator essencial na 

concretização desse objetivo e atribuem esse papel à área de Recursos Humanos (RH). 

Para os autores, as relações interpessoais no trabalho é uma variável significante na 

qualidade de vida no trabalho e, na medida em que elas ocorrem de forma incorreta e 

desalinhada, afetam também a qualidade de vida no trabalho. Dentre as relações, os 

gerentes imediatos e colegas de trabalho são fundamentais no sucesso da integração de 

PcDs no local de trabalho, bem como para o sucesso de qualquer política de RH ou 

estratégia para o reforço do estatuto do trabalhador com deficiência. Dessa forma, 

supervisores e colegas de trabalho podem ser tanto um problema como a solução no 

envolvimento de trabalhadores com deficiência nas atividades de trabalho (Klimoski & 

Donahue, 1997). 

Diante do exposto, pode-se perceber que o estudo sobre a satisfação e QVT das pessoas 

com deficiência é fundamental para verificar se a inserção dessas pessoas no trabalho está 

alterando positivamente a percepção delas acerca de seus trabalhos e das condições que 

possuem para realiza-lo. 

Tendo em vista que Hackman e Oldham (1975) destacam a necessidade de crescimento 

pessoal como mediadora da relação entre as características do trabalho e de seu resultado e 

que todas as pessoas possuem ao menos um pouco dessa necessidade de crescimento 

pessoal, mas cabe à organização mantê-la e incentivá-la ou diminui-la e liquidá-la; ao 

retomar as dimensões do sentido do trabalho referidas por Morin et al. (2007), em que a 

aprendizagem e o crescimento são importantes fatores pessoais de um trabalho com 

sentido; e ao considerar as características de QVT categorizadas por Walton (1973), em 

que dentre elas está a oportunidade para crescimento contínuo e segurança, percebe-se que 

aspectos da satisfação no trabalho são influenciados pelo crescimento profissional 

propiciado pela gestão e desenvolvimento de carreira, próximo tópico a ser abordado.  
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3. GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA CARREIRA PROFISSIONAL 

Diante da concorrência nacional e internacional e dos novos valores sociais, as 

organizações passam, cada vez mais, a considerar seu quadro de pessoal como um recurso 

essencial, valorizando os desejos, motivações e necessidades de cada um. Nesse ínterim, a 

gestão de carreira torna-se um meio fundamental para atender aos interesses das empresas 

e de seu pessoal (Chanlat, 1995). 

Assim como outros conceitos, carreira pode ter definições variadas e paradoxais. Segundo 

Bendassoli (2009), pode significar, dependendo do contexto em que o termo é empregado: 

emprego assalariado ou atividade não remunerada; pertencimento a algum grupo 

profissional ou manifestação artística; vocação ou ocupação; posição em uma organização 

ou trajetória individual; fonte de informações para alocação dos recursos humanos da 

empresa ou roteiro pessoal para realização das próprias metas. No entanto, o que os 

conceitos trazem em comum é a mediação entre as experiências humanas e o trabalho 

(Bendassoli, 2009). 

Bendassoli (2009) oferece uma compreensão da carreira à luz de três disciplinas: a 

sociologia, a psicologia organizacional e a administração. A sociologia possui a visão de 

que as forças sociais definem as possibilidades de mobilidade do indivíduo, desde seu 

grupo familiar e sua origem social, até as regras e ritos da organização. Dessa forma, para 

essa disciplina, as profissões e a carreira a elas relacionadas “são parte de conjuntos de 

atividades humanas estreitamente ligados a grande subsistemas, com suas funções 

especializadas e papéis definidos e interdependentes” (p. 389). Para a psicologia 

organizacional, carreira é o resultado de um processo de construção em que o indivíduo 

relaciona suas experiências e história de vida com o trabalho, sendo este considerado como 

fator fundamental para o indivíduo, pois, por meio dele, é possível construir uma 

consciência de si mesmo e acompanhar o processo de desenvolvimento, transformação e 

satisfação das necessidades. Por fim, para a administração, carreira, sob o ponto de vista da 

organização, é uma ferramenta que permite o gerenciamento de seu pessoal através de 

alocação de recursos e, para o indivíduo, é vista como forma de organizar suas 

experiências com relação ao trabalho e direcionar decisões futuras. Percebe-se que as três 

disciplinas direcionam seu foco para determinados aspectos de um mesmo construto. 
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Para Dutra (2011), carreira refere-se às séries de estágios e transições de posições ocupadas 

e trabalhos realizados ao longo da vida de uma pessoa e que variam de acordo com as 

influências sobre o indivíduo, originadas de suas próprias aspirações e das imposições e 

expectativas da organização e da sociedade, que são ajustadas em constante 

desenvolvimento e alterações. Esta definição é adotada pela presente pesquisa. 

A ideia de carreira é historicamente recente, originada a partir do século XIX, juntamente 

com a sociedade industrial capitalista liberal (baseada nos ideais de igualdade, liberdade, 

sucesso individual e progresso econômico e social) e indicava um ofício, uma progressão 

de etapas em uma profissão. Após a Segunda Guerra Mundial, com a expansão da 

complexidade organizacional das empresas, a administração de carreiras tornou-se mais 

efetiva, tendo suas bases estabelecidas com a Escola de Administração Científica, em que 

foi criado um sistema de diferenciação entre os cargos ligados a um posto de trabalho. 

Nesse período, a administração de carreiras era uma atividade exclusiva da empresa, não 

cabendo a participação das pessoas (Dutra, 2011). Entretanto, a gestão da carreira dos 

funcionários tornou-se uma preocupação para as empresas somente nos anos de 1980, 

momento em que há um aumento da importância das empresas e a profissionalização da 

gestão (Chanlat, 1995). 

As forças ambientais atuantes no final dos anos 1980, tais como o aumento da competição 

global, a adoção de tecnologias, a recessão e a ênfase no gerenciamento da eficiência, 

trouxeram transformações para as carreiras dos trabalhadores, passando cada vez mais da 

carreira tradicional para novas relações entre empregados e organização (Andrade, 

Kilimnik & Pardini, 2011).  

Atualmente, a administração de carreiras está ligada à competitividade das organizações, 

pois a renovação contínua e a diferenciação das empresas sugerem que seus trabalhadores 

estejam dispostos a renovarem-se constantemente. Portanto, se por um lado, a 

administração de carreiras atua no estímulo ao projeto de carreira e ao desenvolvimento 

das pessoas, por outro, contribui para a estruturação das alternativas de desenvolvimento 

da carreira oferecidas e cunhadas a partir das metas e estratégias da empresa (Dutra, 2011). 

O modelo tradicional de carreira foi predominante até os anos 1970 e era caracterizado 

pela estabilidade e segurança no emprego, progresso linear e vertical, aumento do status e 
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do salário e divisão sexual e social do trabalho, em que a possibilidade de ascensão 

profissional pertencia apenas aos grupos socialmente dominantes (Andrade et al., 2011). 

Nessa abordagem, a carreira é previsível e imutável, orientada pela organização. Em 

contrapartida, os novos modelos de carreira propõem que os trabalhadores dirijam suas 

próprias carreiras, de acordo com seus objetivos. 

As progressões de carreiras nas organizações sofreram alterações em seu formato, ao longo 

do tempo. Enquanto no passado a carreira era como uma escada, em que cada degrau 

significava níveis mais elevados de responsabilidades e maiores status e salário; no 

presente, as carreiras estão se tornando horizontais, em espiral ou ziguezague, que 

desenvolve pessoas com habilidades mais amplas e profundas. Nesses formatos, as pessoas 

podem ter mais de duas carreiras durante a vida e sua remuneração será feita não pelo seu 

trabalho, mas por suas capacidades, habilidades e competências (Evans, 1996).  

A carreira nas organizações tradicionalmente era associada a um caminho profissional que 

possibilita avanços em ocupações e posições ao longo do tempo, possibilitando sucesso e 

ascensão social. Este modelo pode ser encontrado atualmente, sendo típico de um emprego 

estável em organizações com diversos níveis hierárquicos, em que os empregados almejam 

alcançar o sucesso a partir de uma promoção na carreira (Tolfo, 2002). 

Segundo Tolfo (2002), a perspectiva mais atual de carreira  é a mediada pelo aumento da 

qualificação profissional e pela necessidade de desenvolvimento de competências.  

Kilimnik, Sant’Anna e Barros (2011) apontam para a competência, sendo “uma 

característica ou um conjunto de características ou requisitos – saberes, conhecimentos, 

aptidões, habilidades – indicados como condição capaz de produzir efeitos de resultados 

e/ou solução de problemas” (p.158), como importante conceito demandado pelas 

organizações no direcionamento da carreira.  

Bendassoli (2009) analisa oito modelos emergentes de carreira, que se contrapõem à 

carreira tradicional: 

1- Carreira sem fronteiras: não está limitada pelas fronteiras de uma única 

organização, emprego, ocupação, região ou especialidade. 

2- Carreira proteana: adota o mito grego de Proteu para ilustrar as mudanças. Proteu, 

deus do mar, mudava de forma como estratégia para adaptação às mudanças do 



43 

 

ambiente. Dessa forma, a carreira depende de adaptabilidade, versatilidade e 

resiliência. Para o indivíduo proteano, o trabalho se torna mais importante do que 

sua carreira e sua profissão (Andrade et al., 2011). 

3- Craft career: baseia-se na autonomia do trabalhador para conceber o trabalho e 

organizar suas atividades; no uso da criatividade; na relação direta entre o que o 

indivíduo produz e o resultado de seu trabalho; pressupõe engajamento afetivo com 

a tarefa. 

4- Carreira portfólio: descreve a diversificação de atividades que o indivíduo pode 

desenvolver, incidindo na fragmentação do trabalho. 

5- Carreira multidirecional: é flexível, dinâmica e aberta a diferentes direções e 

possibilidades.  

6- Carreira transicional: valoriza as ações individuais para novos roteiros para a 

carreira.  

7- Carreira narrativa: trata-se da organização dos trabalhos de uma pessoa de forma a 

fazer sentido para ela, articulando fatos e eventos de forma casual e coerente. 

8- Carreira construcionista: em que a carreira é tida como um processo em constante 

construção para o qual contribuem o contexto social, econômico e de relações no 

qual o indivíduo se insere. 

Segundo Bendassoli (2009) tais modelos emergentes pressupõem mudanças nas 

concepções de organização, em que “estruturas mais flexíveis, projeto-intensivas, menos 

hierarquizadas, orientadas para gestão de conhecimento, dependentes de criatividade e de 

outras competências” (p. 395), coexistem nas teorias e nas práticas de gestão de recursos 

humanos, com o pressuposto de que o indivíduo constrói sua carreira independentemente 

das organizações.  

3.1- Formas de gestão da carreira 

Percebe-se que tanto os modelos tradicionais de carreira e os modelos emergentes 

convivem no mundo do trabalho atualmente, portanto, é tarefa do setor de RH mediar os 

interesses e necessidades dos empregados e os da organização (Ribeiro & Ribeiro, 2012). 

De acordo com Chanlat (1995), as mudanças nas estruturas dos empregos fazem parte 

naturalmente da nossa sociedade em geral, o que altera e diferencia os tipos e modelos de 
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carreira são a cultura e a estrutura social de cada sociedade, variando de uma para outra. Os 

tipos de carreira oferecidos aos trabalhadores, subdivididos por Chanlat (1995), serão 

apresentados a seguir e indicam uma lógica do caminho a seguir rumo às aberturas 

profissionais e aos sistemas de recompensas a ele associado. 

1- Carreira burocrática: relaciona-se às estruturas burocráticas, em que a organização 

oferece um avanço em uma carreira que está dentro de uma pirâmide hierárquica, 

onde a cada nível elevado, é concedida certa responsabilidade, certos salários e 

vantagens sociais estabelecidas; os critérios para seleção e promoção são a 

antiguidade e os concursos. A quantidade de escalões existentes limita esta carreira. 

2- Carreira profissional: baseia-se na posse do saber, da especialização e do 

reconhecimento social. Seu avanço não é vertical, mas está muito mais atrelado ao 

acúmulo de conhecimento e experiência. Apresenta maior mobilidade, uma vez que 

a carreira se centra muito mais na profissão e suas possibilidades de exercício, do 

que na organização que emprega o profissional. Situam-se neste tipo profissionais 

liberais tais como advogados, médicos, professores, psicólogos, etc. 

3- Carreira empreendedora: está ligada ao desenvolvimento de atividades em uma 

empresa autônoma, traçadas por uma pessoa. A carreira empreendedora em caso de 

sucesso garante muito mais recompensas materiais e traz como características a 

criatividade, inovação, independência e gosto pelo risco. 

4- Carreira sociopolítica: baseia-se nas relações pessoais e habilidades sociais que uma 

pessoa possui. O elemento central para construção e promoção na carreira são as 

relações e o pertencimento a um nível social bem estruturado e bem entendido. Este 

tipo, muitas vezes, se sobrepõe aos demais tipos de carreira, e neste sentido, a 

carreira é muito mais produto das redes relacionais, do que fruto da sorte, dos 

conhecimentos ou da competência. 

Para Dutra (2011), a gestão de carreiras varia de acordo com a gestão organizacional, da 

seguinte forma: em organizações nas quais predominam estruturas mais hierarquizadas e 

rígidas, a carreira é definida pela empresa conforme suas necessidades e oportunidades; em 

empresas menos organizadas, as carreiras são deixadas ao acaso e a cargo dos 
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funcionários, que por sua vez não visualizam qualquer perspectiva de crescimento, 

encarando suas posições como definitivas; em empresas com maior complexidade 

organizacional, predomina a maior mobilidade profissional, exigindo contínuo processo de 

qualificação de seus trabalhadores. Essa forma pressupõe que a administração de carreira é 

vista como responsabilidade mútua entre a empresa e o trabalhador. 

Tendo em vista esta última forma de gestão, as organizações ainda podem se posicionar de 

duas formas. A primeira seria a pressão por parte da organização a seus trabalhadores para 

que se envolvam com o trabalho e se tornem responsáveis pelo seu desenvolvimento em 

adequação à empresa. Outra maneira seria o compartilhamento das decisões sobre carreira, 

em que de um lado situa-se os objetivos e metas da organização, definidas por uma 

administração estratégica, e de outro, as pessoas com suas expectativas de 

desenvolvimento pessoal e profissional. Embora existam resistências e dificuldades de 

ambos os lados, a compatibilidade entre os interesses traz benefícios para o 

desenvolvimento da empresa e das pessoas (Dutra, 2011). 

Esta forma de gestão de carreira será assumida nessa pesquisa, em que o desenvolvimento 

da carreira parte de uma via de mão-dupla, no qual de um lado, encontram-se o papel da 

pessoa no desenvolvimento de sua carreira e competitividade profissional, e de outro, o 

papel da organização no estímulo e suporte ao crescimento profissional da pessoa. Da 

perspectiva do indivíduo, engloba o entendimento e a avaliação sobre sua vida profissional. 

Sob a perspectiva da empresa, engloba estratégias, decisões políticas e ações ligadas a 

espaços ocupacionais, níveis organizacionais, compensação e movimento de pessoas.  

Neste sentido, o pressuposto é que  

“o desenvolvimento individual é função da pessoa, impactando na 

empresa que deve funcionar como suporte e estímulo que acontecem, 

muitas vezes, em forma de treinamento, bolsas de estudo, programas de 

estágio, rotação no trabalho, e outros” (Oliveira, 2003, p. 77).  

Em outras palavras, são os empregados os responsáveis por gerir seus próprios planos de 

carreira de acordo com seus projetos de vida e à empresa cabe o gerenciamento das 

oportunidades. 

Considerando a ponderação de Dutra (2011), segundo o qual a carreira é desenhada a partir 

de sequências de cargos ou posições ou patamares de exigência sobre as pessoas, os 
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desenhos de carreira assumem três formas básicas, seguidas por variações ou combinações, 

sendo elas: 

1- Estruturas em linha: Neste desenho de carreira, a sequência de posições está 

alinhada em uma única direção, em que cada nível é identificado por um conjunto 

específico de responsabilidades e atribuições do cargo ou da pessoa; os critérios de 

acesso a cada nível são definidos pelo desenho da carreira. Se por um lado, é uma 

estrutura simples de se administrar, por outro, não oferece opções às pessoas para 

outras trajetórias, a não ser a determinada pela empresa, e também é pouco flexível 

à realocação de pessoas ou à reforma de estruturas organizacionais. 

 

2- Estruturas em rede: Este desenho caracteriza-se por apresentar várias opções para 

cada posição na empresa, o que permite a pessoa configurar sua carreira a partir de 

critérios de acesso preestabelecidos. As desvantagens deste tipo de estrutura 

relacionam-se à falsa possibilidade de escolhas, já que são restritas e definidas pela 

empresa e há pouca mobilidade para reformar estruturas organizacionais, já que 

qualquer modificação implica em alterações em toda carreira. 

 

3- Estruturas paralelas: Utilizado de diversas formas por empresas de todo o mundo e 

com grande aceitação por profissionais, este desenho pode ser definido como uma 

sequência de posições que uma pessoa pode assumir na empresa, tendo uma 

direção de natureza técnica e outra de natureza gerencial. Dessa forma, apresenta 

amplo crescimento e desenvolvimento, ligado a maiores possibilidades de 

recompensas e status. Evita a acumulação de níveis hierárquicos e ajuda a manter 

uma estrutura organizacional enxuta e adequada às necessidades organizacionais, 

além de oferecer um leque mais amplo de oportunidades para os trabalhadores e a 

opção de mudar a trajetória de carreira a qualquer momento. Entretanto, alguns 

cuidados devem ser tomados na administração deste tipo de estrutura, como a 

rigorosa equidade entre as opções técnicas e gerenciais, os critérios de ascensão 

devem ser deliberados de forma a não haver favorecimentos entre os lados e a 

garantia da liberdade de escolha para os profissionais definirem sua própria 

trajetória. 
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De acordo com as possibilidades de trajetórias de carreiras apresentadas, pode-se perceber 

que existe uma relação entre organização e trabalhadores na adoção do tipo de gestão de 

carreira, onde a cultura organizacional pode subjugar ou tornar ativa a participação das 

pessoas no processo de desenvolvimento da sua carreira profissional, e portanto, colocar os 

interesses pessoais em detrimento dos interesses organizacionais ou conciliar ambos os 

interesses de forma a proporcionar um mútuo desenvolvimento. 

3.2 – Carreira enquanto projeto 

A partir da gestão de carreira voltada para a conformidade entre interesses individuais e 

organizacionais, Ribeiro (2009) compreende a carreira como uma relação dialética entre o 

projeto social, ou realidade objetiva, e o projeto de vida individual, ou realidade subjetiva. 

Considerando projeto uma articulação entre o individual e o social, materializado pela 

trajetória de vida tanto dos indivíduos quanto da organização do trabalho. Além disso, 

somente a conscientização de como o trabalho está inserido em nosso projeto de vida é que 

pode gerar um envolvimento profundo e dar sentido ao desenvolvimento pessoal e da 

organização (Dutra, 2011). 

Com a finalidade de discutir a distinção entre o que é projeto e o que é possibilidade real 

dentro de um plano de desenvolvimento da carreira, serão utilizadas algumas reflexões do 

filósofo francês Sartre. 

Para Sartre (1966), o homem é reconhecido “pelo que faz do que fazem dele”, ainda que 

não se reconheça nessa objetivação. Em outras palavras, ainda que o homem seja 

condicionado por fatores reais e presentes, ele é capaz de superá-los e buscar fazer uma 

nova realidade possível, ou a que o filósofo chama de projeto. Projeto, deste modo, é a 

escolha que o indivíduo faz para superar as condições do presente e determinar seus gestos 

e ações para uma mudança futura. O homem define-se pelo seu projeto, em que supera 

continuamente a situação dada, “revela e determina sua situação, transcendendo-a para 

objetivar-se pelo trabalho, pela ação ou pelo gesto” (Sartre, 1966, p. 122).  

O projeto tem por finalidade modificar a realidade e, por meio dele, o homem realiza a 

produção de si mesmo no mundo como totalidade objetiva. Entretanto, Sartre (1966) não 

delega totalmente ao homem a responsabilidade pela superação na situação objetiva, mas 
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também considera o atrelamento da realidade social e histórica. Pois nesse transformar e 

recriar, que vai da escolha até a concretização, ocorre uma tensão da objetivação da 

subjetividade, na qual o projeto pode ser desviado pelos instrumentos coletivos e assim, a 

objetivação final talvez não corresponda à escolha original (Sartre, 1966). 

Sartre (1966) concebe a possibilidade como duplamente determinada, em que, de um lado, 

encontra-se o futuro como algo que falta e revela a realidade pela ausência, e de outro, está 

o futuro real e constante que conserva e modifica a coletividade. Dessa forma, o possível 

individual é a interiorização do possível social, ou seja, o projeto de vida individual só 

pode ser vislumbrado a partir do que é determinado socialmente. 

Próximo a essa perspectiva, a fim de se ter maiores condições de identificar oportunidades 

de carreira, Dutra (2011) sugere que, antes de pensar acerca das oportunidades oferecidas 

pelo ambiente, a pessoa deve identificar em si mesma o que gosta, o que a estimula e 

satisfaz, ainda que variáveis financeiras, afetivas e necessidades influenciem nessa decisão. 

Neste sentido, Dutra (2011) e Kilimnik (2000) citam pesquisas realizadas por Schein (1978 

e 1990) que descrevem categorias de planejamento ou orientações da carreira profissional 

baseadas em metas pessoais e classificadas por oito âncoras de preferência no 

desenvolvimento da carreira. As âncoras de carreira refletem o conjunto de 

“autopercepções de talentos, motivações e atitudes, baseadas em experiências efetivas que 

cada indivíduo desenvolve” (Andrade et al., 2011, p. 64). São elas: 

 Âncora 1- Competência gerencial: Classificam-se nesta categoria pessoas cuja motivação 

principal é serem competentes em atividades gerenciais; para isso, essas pessoas precisam 

ser boas em dirigir outras pessoas, ter excelente capacidade analítica e suportar 

emocionalmente tensões e pressões naturais das responsabilidades deste cargo. Neste 

sentido, a administração da carreira é no sentido de ascender-se na empresa. 

 

 Âncora 2 – Competência técnica e funcional: As pessoas situadas nesta âncora de carreira 

privilegiam sua área de especialização e, se aceitam responsabilidades gerenciais, é 

somente dentro de sua área de competência. 
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 Âncora 3 – Segurança e estabilidade: As pessoas deste grupo, geralmente, procuram 

empresas que ofereçam vasto horizonte profissional, bom programa de benefícios e 

aposentadoria e segurança de trabalho. 

 

 Âncora 4 – Criatividade: A necessidade de criar algo próprio e a extensão de si mesmas em 

um produto ou empresa é a principal motivação das pessoas classificadas nesta âncora. 

 

 Âncora 5 – Autonomia e independência: As pessoas desta categoria visam sua liberdade e 

se responsabilizam pelo resultado de seu trabalho, preocupam-se em manter seu ritmo, 

hábitos próprios e prioridades. 

 

 Âncora 6 – Senso de serviço e dedicação à causa: As pessoas que têm este tipo de âncora, 

voltam suas carreiras para seus próprios valores de influenciar a humanidade em 

determinada direção e, embora a remuneração não ocupe o lugar central para elas, desejam 

ser reconhecidas socialmente pelo que fazem. 

 

 Âncora 7 – Desafio constante: Para as pessoas desta âncora, o sucesso está atrelado a 

vencer desafios, resolver problemas complexos ou derrotar oponentes. 

 

 Âncora 8 – Estilo de vida integrado: A integração entre suas necessidades como indivíduo 

e da sua família com a carreira profissional é a principal motivação para as pessoas 

classificadas nesta âncora. 

A âncora de carreira na vida profissional de uma pessoa baseia-se no projeto de vida 

construído por cada uma e visa um constante crescimento e mudança, podendo ser 

utilizada ao longo de uma trajetória profissional para organizar experiências, identificar 

áreas de contribuição, criar critérios de tipos de trabalho e definir padrões de sucesso e 

realização para a pessoa (Kilimnik, 2000). A identificação das âncoras de carreira pode 

promover, por um lado, uma compreensão das pessoas acerca de sua relação com o 

trabalho e levá-las a um empreendimento de possíveis ajustes dessa relação e, por outro, 

possibilita às organizações o desenvolvimento de políticas que possam ajustar os talentos e 

habilidades individuais às necessidades da empresa. As âncoras de carreira serão adotadas 
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como forma de identificar as orientações de carreira predominantes entre os trabalhadores 

com deficiência. 

Como tendência na gestão de carreira por parte da empresa, Veloso, Dutra, Fischer, 

Pimentel, Silva e Amorim (2011) apontam para o que denominam de “intenção deliberada 

de gerenciar carreira” (p. 62), que é um processo de acompanhamento e planejamento da 

vida profissional dos funcionários, estímulo e suporte para os trabalhadores planejarem 

suas carreiras, programa de recrutamento interno e divulgação das possibilidades de 

carreira dentro da empresa. De acordo com uma pesquisa realizada pelos autores, os 

trabalhadores que percebem positivamente suas possibilidades de crescimento profissional, 

em sua maioria, estão nas empresas que adotam práticas deliberativas de gestão de carreira. 

Isso mostra que a forma de gestão de carreira pela empresa influencia diretamente na 

percepção dos trabalhadores sobre as oportunidades de crescimento. 

Com relação ao crescimento profissional, Veloso et al. (2011) assinalam que trabalhadores 

com competências individuais mais bem desenvolvidas e que ocupam alto cargo na 

organização têm seu valor profissional mais voltado para fora da empresa, onde as 

oportunidades podem ser mais amplas e variadas, o que resulta na sua percepção sobre as 

possibilidades de crescimento menos voltadas para dentro da empresa. Já trabalhadores que 

se posicionam em baixos níveis da hierarquia profissional têm um espaço maior de 

oportunidades de crescimento dentro da empresa, o que aumenta sua crença no sistema de 

gestão de carreira oferecido. 

Portanto, vale ressaltar que o planejamento da carreira profissional não é algo dado e 

disposto ordenadamente, mas relaciona-se a objetivos individuais de realização pessoal e 

profissional em consonância com as oportunidades de carreira e formas de gestão 

proporcionadas pela organização. Assim sendo, para uma pessoa planejar sua carreira, é 

necessário que ela avalie as possibilidades organizacionais, bem como seus interesses e 

habilidades, estabeleça objetivos de carreira e obtenha os pré-requisitos necessários para 

competir pelas oportunidades e atingir suas metas profissionais e necessidades de 

crescimento. 

Tolfo (2002) e Oliveira (2003) afirmam que os projetos de carreira têm proporcionado 

procedimentos intercalados de crescimento, desaceleração, diversificação e revisão da vida 
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profissional. Nesse processo, o treinamento desempenha um papel fundamental na medida 

em que busca ajustar habilidades, conhecimentos e atitudes dos empregados aos interesses 

da empresa e permitem às pessoas um melhor planejamento de suas vidas profissionais 

sustentado pelo seu projeto de vida. 

O treinamento, portanto, é uma oportunidade de atualização das pessoas às novas 

tendências do mundo profissional, que acontece através do autoconhecimento guiado pelo 

seu projeto de vida. Esses novos conhecimentos e habilidades adquiridos levam a pessoa a 

um melhor desempenho e à empresa uma possibilidade de maior eficácia (Oliveira, 2003). 

Para Evans (1996), carreira, sucesso e qualidade de vida são interdependentes entre si. A 

fim de obter resultados positivos em cada um desses aspectos, deve haver investimentos 

tanto por parte dos indivíduos quanto das organizações; enquanto as pessoas aprendem a 

gerir as tensões transformando-as em crescimento profissional e pessoal, as empresas 

podem colaborar desenvolvendo políticas de recursos humanos valorizando o prazer de 

crescer e produzir. 

Entretanto, como afirma Dutra (2011), embora esteja cada vez mais ampla a consciência da 

importância de se utilizar a capacidade humana por completo, e não apenas sua força física 

ou parcelas da sua inteligência, ainda ocorrem uma discordância entre “a autonomia do 

trabalhador para empreender e inovar e as necessidades de controle das empresas sobre as 

pessoas” (p. 8); além disso, os instrumentos de gestão para estímulo e suporte ao 

trabalhador para um maior envolvimento e comprometimento com seu trabalho são falhos 

ou inexistentes. Isso pode ser exemplificado pelo apontamento de Tolfo (2002), que 

defende que a perspectiva de carreira, influenciada pelas mudanças no contexto 

organizacional, assim como a de emprego, está cada vez mais restrita a um menor número 

de profissionais; o que revela uma possível discriminação ao acesso às oportunidades de 

carreira. 

Com relação aos processos discriminatórios na administração de carreiras, Dutra (2011), a 

partir de pesquisa realizada com grandes empresas dos EUA, de países europeus, da 

Austrália e de Cingapura (diz-se de empresas formadoras de opinião pública e de 

experiências avançadas na área de gestão de carreiras), dirige para a discussão de que  
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“... tudo se passa como se a ascensão profissional fosse determinada única 

e exclusivamente pela competência, com igualdade de condições para 

todos, quando na verdade os instrumentos de discriminação estão no 

acesso à competência” (p.146).  

O que o autor revela é que, aparentemente, há uma diminuição na discriminação ao acesso 

às oportunidades de carreira, no entanto, o que ocorre em um ambiente que privilegia a 

competência e o mérito é uma desigualdade da distribuição das oportunidades para a 

obtenção de competência e para demonstração do mérito (Dutra, 2011). 

3.3- Carreira profissional de pessoas com deficiência 

Segundo Ribeiro e Ribeiro (2012), as organizações vêm passando por transformações 

significativas com relação à flexibilização do trabalho e da pressão para que todos possam 

ter possibilidades de inserção e desenvolvimento no trabalho. Nesse processo, inclui-se a 

possibilidade de desenvolvimento da carreira das pessoas com deficiência. 

Para esses autores, os empregadores agora seguem a lei, mas não a essência da lei e 

mantém as PcDs em situação de exclusão ou segregação ainda que na condição de 

trabalhadores, porém não visto como um trabalhador igual aos demais. Dessa forma, as 

PcDs enfrentam dificuldades como: tutela e preconceitos; conflitos com os trabalhadores 

sem deficiência; subestimação de suas capacidades e competências, entre outras (Ribeiro & 

Ribeiro, 2012). 

Como já se sabe, PcDs tem baixa participação em empregos, se comparado a pessoas sem 

deficiência, e quando são contratadas, são alocadas em cargos hierarquicamente inferiores, 

que não necessitam de maiores qualificações e com baixos salários. Isso se caracteriza 

como desvantagem para as PcDs no que diz respeito ao seu crescimento profissional e 

financeiro (Klimoski & Donahue, 1997). 

Gödke (2010), concorda com a existência dessa desvantagem ao mencionar que 

trabalhadores com deficiência estão sendo destinados a cargos precários, que não exigem 

formação profissional e nem escolarização avançada; a contratação ou manutenção desse 

trabalhador deixa de ocorrer se o grau de comprometimento físico, intelectual ou sensorial 

exigir transformações no ambiente da empresa; e para que um trabalhador com deficiência 

possa ser contratado, muitas vezes, ele deve apresentar as mesmas características 
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produtivas de um trabalhador sem deficiência, o que faz com que sua avaliação produtiva, 

como o estabelecimento do plano de cargos e salários e as oportunidades de crescimento na 

carreira, esteja subordinada aos mesmos critérios consignados aos demais trabalhadores.  

Ao mesmo tempo, uma estabilidade no trabalho e uma qualificação profissional asseguram 

uma maior ou menor inserção social (Castel, 2011) e como propõe Caruso (2012, p. 81), 

“O processo de inserção exige a superação de dificuldades que vão desde 

barreiras arquitetônicas e educacionais ao preconceito pelo 

desconhecimento, pois a sociedade e o mundo do trabalho ainda não 

percebem a pessoa com deficiência como um cidadão produtivo.”  

Percebe-se que a identificação e transposição de barreiras arquitetônicas e atitudinais 

constituem um importante passo para a criação de ambientes mais favoráveis para o 

desenvolvimento das competências humanas e à expressão da criatividade (Santos, 2004). 

De acordo com uma pesquisa realizada por Ribeiro e Ribeiro (2012), em que trabalhadores 

com deficiência foram investigados com relação à questão do crescimento profissional, as 

oportunidades de carreira para essas pessoas têm contribuído para um ambiente de trabalho 

mais inclusivo baseado na diversidade, muito embora ainda existam estigmas e 

preconceitos nas culturas organizacionais, nas quais esse processo acontece mais por uma 

obrigação legal do que pelo contexto de mudança que se apoia nos programas de 

desenvolvimento da carreira. 

Como um meio para gerenciar essa duplicidade, o treinamento pode ser usado para 

melhorar a qualidade de tratamento despendido a pessoas com deficiência no local de 

trabalho, por parte da organização e outros funcionários, além de explicitar o que a PcD 

pode e quer fazer no trabalho, indicando um possível remanejamento em que cargo e 

trabalhador se adaptem e atendam mutuamente às necessidades de cada um (Klimoski & 

Donahue, 1997). 

Entende-se por desenvolvimento da carreira profissional, o processo de movimento 

funcional, que implica em uma relação entre as expectativas, competências e qualificações 

das PcDs em busca de uma ocupação profissional mais satisfatória, e as estratégias 

adotadas pelas organizações para incentivo e apoio para o desenvolvimento dessas pessoas 

(Carvalho-Freitas, 2010).  
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Coelho (2005) ao tratar da ascensão profissional de mulheres em grandes empresas 

brasileiras, afirma que a diferença salarial entre homens e mulheres é explicada pela 

segmentação ocupacional, ou seja, a alocação de mulheres em postos de trabalho com 

baixa remuneração. De forma semelhante, segundo Stone-Romero, Stone e Lukaszewski 

(2006), este fenômeno pode ser também atribuído às pessoas com deficiência, as quais, nos 

EUA, quando são empregadas, recebem significativamente menos que pessoas sem 

deficiência, o que contribui para que as PcD tenham mais chances de viver na pobreza do 

que as demais pessoas.  

Retomando os dados divulgados pelo Instituto Ethos (2010), pode-se perceber um pequeno 

aumento na concentração de PcDs no quadro executivo das empresas pesquisadas e uma 

variação na alocação dessas pessoas nos demais quadros, em relação a anos anteriores, 

como pode ser observado na tabela abaixo: 

Tabela 1- Porcentagem de PcDs nos cargos executivo, gerência, supervisão e funcional. 

Quadro Porcentagem de Pessoas com deficiência 
 2003 2005 2007 2010 

Executivo 1,0% 1,0% 0,4% 1,3% 

Gerência 3,7% 0,4% 0,4% 0,4% 

Supervisão 1,6% 4,7% 0,4% 0,6% 

Funcional 3,5% 2,0% 1,9% 1,5% 

Fonte: Instituto Ethos (2010) Perfil Social, Racial e de Gênero das 500 maiores empresas do Brasil e suas 

ações afirmativas: Pesquisa 2010, p. 18. 

 

A tabela 1 mostra um baixo porcentual de PcDs ocupando todos os cargos, mas esse índice 

é ainda menor quando se trata de cargos de comando (supervisão, gerência e executivo). 

Esse fenômeno de segmentação é conhecido na literatura internacional por glass ceiling 

(teto de vidro), e é usado para se referir as barreiras implícitas que impedem a ascensão de 

mulheres a altos escalões de uma empresa (Coelho, 2005). Botelho, Macedo e Fialho 

(2010), além de utilizarem o termo glass ceiling (teto de vidro), para se referirem à 

segregação vertical, também utilizam do termo glass wall (parede de vidro), como 

referência à segregação horizontal; ambas são formas de dificultar a mobilidade 

profissional.  

Irigaray e Vergara (2011) realizaram uma pesquisa sobre a absorção de pessoas com 

deficiência em uma empresa brasileira de transporte aéreo, dividida em duas etapas: a 
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primeira etapa foi realizada em 2005, com o objetivo de verificar as percepções do público 

interno (funcionários com deficiência e seus colegas de trabalho) e externo (passageiros) 

sobre a contratação dessas pessoas para os cargos de interação direta com os clientes, e a 

segunda fase em 2011, para verificar as mudanças ocorridas ao longo do tempo com 

relação aos olhares do mesmo público. Os autores, dentre outros resultados, perceberam 

que os trabalhadores com deficiência se encontravam frustrados por não conseguirem fazer 

carreira, pois encontraram o mesmo “teto de vidro” denunciado pelas mulheres no mercado 

de trabalho, conforme referido acima. A pesquisa mostra que na primeira etapa as PcD “se 

ocuparam em reconhecer os benefícios decorrentes da lei, a garantia de ter acesso ao 

mercado de trabalho, o que significava, na maioria das vezes, a realização de um sonho” 

(Irigaray & Vergara, 2011, p.1092), mas com o decorrer do tempo de trabalho, a 

preocupação voltou-se  para o desenvolvimento da carreira profissional. Muitos 

trabalhadores com deficiência declararam que possuem a qualificação profissional 

desejável (por exemplo, ensino superior e fluência em língua estrangeira) para assumirem 

outros cargos, mas encontram-se desfavorecidos, na medida em que é outro trabalhador, 

sem deficiência, que assume a vaga. 

Neste sentido, já que as políticas organizacionais voltam-se especialmente para o 

cumprimento da cota, as perspectivas de carreira para as PcD ficam restritas a um espaço 

que lhe foi concedido e que é estático, limitado por um teto de vidro (Irigaray & Vergara, 

2011). 

Percebe-se que  

“A existência de barreiras sócio-culturais que dificultam ou impedem a 

ascensão profissional, em nada tem haver com o grau de competência 

exigido a cargos gerenciais. Essas barreiras estão mais voltadas à natureza 

da sociedade do que à competência dos indivíduos” (Botelho et al., 2010, 

p. 3). 

Portanto, pode-se dizer que o “teto de vidro” ou mesmo a “parede de vidro” são as 

barreiras mais encontradas pelas mulheres, pelas pessoas com deficiência e, talvez, por 

outras minorias, em suas trajetórias profissionais. 

Vários autores (Oliveira, 2003; Kiliminik, 2000; Dutra, 2002) coadunam que a organização 

não é a única responsável pelo desenvolvimento da carreira de seus profissionais. Portanto, 

pode-se apreender que para que o desenvolvimento da carreira profissional viabilize uma 
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satisfação no trabalho para as PcDs, é necessário que exista um investimento mútuo entre 

organizações e pessoas com deficiência, na medida em que a primeira reconheça e 

proponha estratégias e ações para o desenvolvimento e aproveitamento das capacidades 

dessas pessoas, e a segunda também busque sua satisfação e crescimento profissional. 
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4. OBJETIVOS 

Conforme foi apresentado, a gestão de carreira está atrelada à satisfação profissional e à 

qualidade de vida no trabalho e trata-se de um processo complexo e árduo para os 

trabalhadores em geral, no entanto, percebe-se que a absorção das pessoas com deficiência 

no mercado de trabalho é restrita e quando ocorre, muitas vezes, são segregadas em postos 

de trabalho que não valorizam e nem utilizam suas capacidades. Alguns empregadores 

justificam esse fato pela obrigatoriedade do cumprimento da Lei de Cotas ou pela falta de 

qualificação profissional dessas pessoas. No entanto, quais são as possiblidades e barreiras 

para o crescimento profissional satisfatório para as PcDs? A fim de responder a essa 

questão, essa investigação se propõe como objetivo geral: 

 Identificar, a partir da percepção de trabalhadores com deficiência, as 

possibilidades de desenvolvimento da carreira profissional oferecidas pelas 

organizações, seus próprios investimentos na carreira e as implicações na satisfação 

e qualidade de vida no trabalho dessas pessoas.  

Por meio desse objetivo geral, objetivos específicos também buscaram ser atingidos, sendo 

eles: 

 Identificar os tipos de deficiências mais comuns entre as pessoas empregadas, que 

fizerem parte da pesquisa, e quais níveis de cargos ocupados por elas; 

 Verificar a relação entre grau de satisfação e oportunidades de desenvolvimento na 

carreira; 

 Avaliar as principais barreiras (teto e parede de vidro) no desenvolvimento da 

carreira profissional para os trabalhadores com deficiência;  

 Avaliar as principais ações para o desenvolvimento da carreira profissional de 

trabalhadores com deficiência, tanto por parte da organização, como do próprio 

trabalhador; 

 Identificar as principais âncoras ou orientações de carreira buscadas pelos 

trabalhadores com deficiência. 
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5. MÉTODO DE PESQUISA 

Esta pesquisa focaliza-se em trabalhadores com deficiência de organizações de diversos 

segmentos. Sendo assim, a fim de compreender as estratégias de desenvolvimento da 

carreira profissional e suas implicações para a satisfação e qualidade de vida no trabalho a 

partir dos pontos de vista desses atores sociais, foi utilizada uma triangulação de métodos. 

Para Minayo, Assis e Souza (2008), a triangulação não é um método em si, mas uma 

estratégia de pesquisa que se ampara por uma combinação e um cruzamento dos métodos 

quantitativo e qualitativo, por meio de várias técnicas de coleta e análise de dados no 

trabalho investigativo. Por um lado, o método quantitativo, por meio de análises 

estatísticas, visa obter a relação entre duas variáveis de um dado fenômeno, e por outro, o 

método qualitativo visa compreender o fenômeno social em questão e seus significados, 

através da opinião dos sujeitos envolvidos (Minayo et al., 2008). 

Dessa forma, realizou-se uma pesquisa survey de corte-transversal, ou seja, a coleta de 

informações ocorreu em um só momento, entre os meses de junho e agosto de 2013. A 

pesquisa survey pode ser entendida como a obtenção de dados ou informações sobre 

características, ações ou opiniões de uma amostra de uma população-alvo, por meio de 

instrumentos de pesquisa (Freitas, Oliveira, Saccol & Moscarola, 2000). 

5.1- Instrumentos utilizados 

Foram aplicados o Questionário sobre Gestão e Desenvolvimento de Carreira (Anexo 2), 

desenvolvido para essa pesquisa, e o Inventário de Qualidade de Vida no Trabalho (Anexo 

3), baseado nos modelos de Walton (1973) - adaptado por Carvalho-Freitas (2007) para a 

utilização com pessoas com deficiência – e Hackman e Oldham (1975) – adaptado por 

Borges (2005), ambos utilizando-se de escala do tipo likert. 

O Questionário sobre Gestão e Desenvolvimento de Carreira teve por objetivo identificar 

as características dos respondentes, as estratégias de desenvolvimento da carreira 

profissional utilizadas pela organização e pelos trabalhadores, as possíveis dificuldades 

para desenvolvimento da carreira profissional de PcDs, bem como identificar as principais 

âncoras de carreira desse grupo, tendo utilizado como referência a revisão de literatura 

apresentada na presente dissertação. O Inventário de Qualidade de Vida no Trabalho, por 

sua vez, buscou identificar o grau de satisfação com relação aos fatores da QVT, segundo 
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Walton (1973), e aos aspectos de satisfação e características do trabalho, de acordo com 

Hackman e Oldham (1975).  

O Questionário sobre Gestão e Desenvolvimento de Carreira foi inicialmente avaliado por 

um painel de oito especialistas na área de psicologia organizacional e inclusão de pessoas 

com deficiência no trabalho e, em seguida, testado em um grupo de pessoas de diferentes 

níveis de escolaridade, a fim de verificar se as questões eram de fácil entendimento e 

realmente investigavam aquilo que se propunham. Por fim, foram realizadas as correções 

sugeridas e o questionário juntamente com o inventário foram hospedados em um sítio 

eletrônico, precedidos pelo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 1).  

5.2- Procedimentos adotados para coleta de dados 

O Questionário sobre Gestão e Desenvolvimento de Carreira e o Inventário de Qualidade 

de Vida no Trabalho foram hospedados em uma página do sítio da Universidade Federal de 

São João del-Rei (UFSJ) , cujo endereço eletrônico foi encaminhado por e-mail a cada 

participante e as respostas às questões aconteceram via online. 

Durante os meses de junho a agosto de 2013, foram enviadas “quatro ondas” de e-mails às 

pessoas cadastradas em um banco de dados existente no Núcleo de Pesquisa em 

Acessibilidade, Diversidade e Trabalho da Universidade Federal de São João del-Rei 

(NACE-UFSJ). Nesse banco de dados constam trabalhadores com deficiência de 

organizações de diferentes setores econômicos e de diversas cidades do país e pessoas sem 

deficiência que lidam diretamente com a questão da inclusão de pessoas com deficiência 

na sociedade. 

Além disso, o objetivo da pesquisa e o endereço eletrônico dos questionários foram 

divulgados para Associações de Pessoas com Deficiência de todo o Brasil e também em 

um grupo de PcDs em um sítio de relacionamento na internet, o que contribuiu para a 

maior participação de pessoas de outros estados. 

Antes de acessarem às questões, os respondentes deveriam ler e concordar com o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e cadastrarem seus e-mails. Os questionários foram 

“travados” de forma que o respondente só poderia responder a questão seguinte após ter 

respondido à questão anterior, o que contribuiu para evitar dados faltosos ou respostas 
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parciais aos questionários. Ao final, era possível ter acesso às respostas dos participantes 

através do programa Google Drive. À medida que os participantes respondiam ao 

questionário e ao inventário, era enviado um novo e-mail que agradecia a participação e 

solicitava que o endereço eletrônico fosse enviado a outras pessoas com deficiência que 

tivesse contato, a fim de permitir um método de coleta de dados tipo “bola-de-neve”. Além 

disso, também era pedido que o respondente encaminhasse o e-mail a uma pessoa sem 

deficiência que trabalhasse no mesmo cargo e empresa que a do respondente, pois ao 

responder às questões, permitiria uma comparação das respostas entre pessoas com e sem 

deficiência. No entanto, o número de pessoas sem deficiência, que trabalhavam no mesmo 

cargo e empresa das pessoas com deficiência e que responderam ao questionário não foi 

suficiente para fazer essa comparação na presente pesquisa. 

5.3- Seleção e caracterização da amostra 

A amostra foi constituída por 51 pessoas com deficiência, sem deficiência intelectual, que 

ocupam diferentes cargos de organizações de segmentos diversos dos seguintes estados do 

Brasil: Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Santa Catarina, 

Paraná e Rio Grande do Sul.  

Entre os participantes, 70,6% possuem deficiência física, 21,6% deficiência auditiva, 3,9% 

deficiência visual e 3,9% outros tipos de deficiência (mobilidade reduzida e problema na 

fala). Tais dados corroboram pesquisa da RAIS (MTE, 2012), em que há prevalência da 

deficiência física nos vínculos formais de trabalho, seguida pela deficiência auditiva e a 

deficiência visual com menor participação. 

A tabela 2 sistematiza as características relativas a sexo, idade e grau de escolaridade das 

pessoas com deficiência que participaram da pesquisa. 

Tabela 2- Características dos participantes 

  

Sexo, Grau de Escolaridade e Idade das Pessoas com Deficiência 
 Sexo 

Feminino 37,3% 

62,7% Masculino 

 Grau de escolaridade 

Fundamental incompleto 2,0% 

0,0% 

3,9% 

15,7% 

Fundamental completo 

Médio incompleto 

Médio completo 
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Técnico 3,9% 

17,6% 

19,6% 

37,3% 

Superior incompleto 

Superior completo 

Pós-graduação 

 Idade 

Entre 18 e 24 anos 11,8% 

17,6% 

11,8% 

5,9% 

17,3% 

25,5% 

9,8% 

Entre 24 e 30 anos 

Entre 30 e 36 anos 

Entre 36 e 40 anos 

Entre 40 e 46 anos 

Entre 46 e 52 anos 

Mais de 52 anos 

 

Dos respondentes desta investigação, 37,3% são do sexo feminino e 62,7% são do sexo 

masculino, seguindo de forma semelhante à proporção da pesquisa divulgada pela RAIS 

(MTE, 2012), em que a representatividade dos homens no mercado de trabalho formal é de 

65,0% e das mulheres 35,0%.  Portanto, verifica-se que, com relação ao gênero, os dados 

desta pesquisa são similares aos dados gerais de PcDs no mercado de trabalho no Brasil.  

Com relação ao grau de escolaridade, os maiores percentuais de pessoas com deficiência 

que participaram desta pesquisa possuem pós-graduação (37,3%) ou ensino superior 

completo (19,6%), com menores índices para o ensino fundamental incompleto (2,0%) e 

para ensino fundamental completo (0,0%). Em contrapartida, as informações da RAIS 

(MTE, 2012) indicam que é no ensino médio completo que concentra o maior número de 

vínculos empregatícios de todos os tipos de deficiência (44,24%), que nesta pesquisa 

apresentou percentual de 15,7%. Da mesma forma, o índice de pessoas com deficiência 

com ensino superior completo (19,6%) e ensino fundamental completo (0,0%) é 

significativamente diferente do perfil nacional, em que o índice é de 17,8% e 11,8%, 

respectivamente (MTE, 2012). Essa diferença em relação ao ensino fundamental completo 

pode estar relacionada à estratégia de coleta de dados da pesquisa e ao perfil específico e à 

influência da área de atuação profissional dos respondentes desta pesquisa. 

De acordo com resultados da RAIS (MTE, 2011), as faixas etárias com maior participação 

no mercado de trabalho é de 18 a 29 anos (35%) para pessoas com deficiência. No presente 

estudo, sobressaíram-se as faixas etárias de 46 a 52 anos (25,5%) para as PcDs, o que 

parece indicar também uma outra particularidade da amostra desse estudo. 

A tabela 3 mostra as informações relacionadas ao tempo de trabalho e nível salarial dos 

participantes da pesquisa.  
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Tabela 3 – Tempo de trabalho e nível salarial dos respondentes 

Tempo de Trabalho e Nível Salarial das Pessoas com Deficiência 
 Tempo de Trabalho 

Menos de 1 ano 3,9% 

15,7% 

31,4% 

11,8% 

0,0% 

37,3% 

Entre 1 e 3 anos 

Entre 3 e 5 anos 

Entre 5 e 7 anos 

Entre 7 e 9 anos 

Mais de 9 anos 

 Nível salarial  

Até 2 salários mínimos 25,5% 

31,4% 

19,6% 

11,8% 

5,9% 

0,0% 

5,9% 

De 2 a 4 salários mínimos 

De 4 a 6 salários mínimos 

De 6 a 8 salários mínimos 

De 8 a 10 salários mínimos 

De 10 a 12 salários mínimos 

Mais de 12 salários mínimos 

 

Quanto ao tempo em que os participantes da pesquisa trabalham na empresa, 37,3% das 

PcDs revelaram trabalhar há mais de 9 anos na empresa. 

Segundo os dados da RAIS (MTE, 2012), existe uma correlação direta entre os 

rendimentos e o grau de escolaridade entre PcDs e que a renda média desse grupo é de 

aproximadamente R$1.842,28, ligeiramente inferior à renda média do total de vínculos 

formais de trabalho (R$2.080,07). Na presente pesquisa, os rendimentos médios das PcDs 

foi de R$3.068,62 (mais 4 salários mínimos), evidenciando uma particularidade da 

amostra, a qual apresenta um alto nível de escolaridade. Os respondentes da pesquisa que 

possuem deficiência concentraram-se nos grupos de valores salariais de 2 a 4 salários-

mínimos (31,4%) e de até 2 salários-mínimos (25,5%).  

Quanto aos cargos alocados por trabalhadores com deficiência nessa pesquisa, podem ser 

sistematizados segundo os quadros apresentados na tabela 4: 

Tabela 4 – Porcentagem de respondentes alocados em cada quadro. 

Quadro Porcentagem de Pessoas com deficiência 
Executivo 5,9% 

Gerência 11,8% 

Supervisão 2,0% 

Funcional 80,4% 
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Nesse contexto, entende-se como pertencentes ao quadro executivo pessoas que ocupam 

cargos de liderança, tais como presidência, diretoria ou chefia; o quadro de gerência refere-

se a cargos de gerência e/ou gestão; o quadro de supervisão abrange cargos de orientação 

e/ou supervisão, por fim, o quadro funcional compreende cargos operacionais, de nível 

técnico médio ou superior e auxiliares ou assistentes. 

Percebe-se que os respondentes concentram-se significativamente no quadro funcional 

(80,4%), seguido do quadro de gerência (11,8%), executivo (5,9%) e uma mínima 

participação dos respondentes em quadros de supervisão (2,0%). Ao se comparar tais 

dados aos resultados emitidos pelo Instituto Ethos (2010), pode-se dizer que existe 

prevalência de PcDs ocupando cargos funcionais. 

Com relação ao grau de satisfação com o trabalho e desejo de mobilidade na carreira 

profissional, dentre quatro questões do questionário, os participantes poderiam assinalar as 

que mais se identificavam. A percentagem de frequência em que tais questões foram 

assinaladas está representada na tabela 5 abaixo.  

Tabela 5 – Porcentagem de respostas para questões de satisfação no trabalho e mobilidade 

profissional. 

Questão Frequência de respostas 
1-Estou satisfeito com o meu trabalho 47,1% 

2-Não pretendo desenvolver minha carreira profissional 2,0% 

3-Pretendo permanecer no cargo que ocupo 

4-Quero trabalhar em um cargo que me proporcione maiores 

rendimentos financeiros (salário e benefícios), não importando as 

funções exercidas. 

25,5% 

21,6% 

 

Segundo a tabela 5, pode-se perceber que, para os trabalhadores com deficiência 

participantes da pesquisa, a satisfação com o trabalho não é algo predominante, uma vez 

que teve uma frequência de 47,1% de identificação, não desenvolver a carreira profissional 

(2,0%) não é uma pretensão dentre as PcDs. Dessa forma, pode-se dizer que 98,0% da 

amostra deseja desenvolver a carreira, uma parte dos participantes deseja permanecer no 

cargo em que ocupa atualmente (25,5%) e outra parte deseja trabalhar em um cargo que 

proporcione maiores rendimentos financeiros (21,6%). 

5.4- Procedimentos adotados para análise de dados 
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Os dados obtidos foram analisados a partir das perspectivas quantitativa e qualitativa.  

Na análise quantitativa foi utilizado Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) for 

Windows
®
, programa estatístico utilizado para análises de informações armazenadas em 

um banco de dados, a partir de técnicas específicas.   

As técnicas estatísticas utilizadas no presente estudo foram as seguintes: 

 Estatística descritiva: análise das médias, desvio padrão e percentual de frequência, 

caracterizando a descrição da amostra. 

 Smallest Space Analysis (SSA): para identificar a estrutura de dados relacionados às 

possibilidades de desenvolvimento de carreira profissional oferecidas pela empresa 

e a estrutura de dados dos fatores relacionados ao investimento das próprias pessoas 

em suas carreiras (Questionário de Desenvolvimento de Carreira), além disso 

também foi identificada a estrutura de dados das características do trabalho de 

Hackman e Oldham (1975), presentes ao final do Inventário de Qualidade de Vida 

no Trabalho. 

 Alfa de Cronbach: para verificar a consistência interna dos itens do questionário 

identificados como sendo de um mesmo fator. 

 Análise de Regressão: para verificar se a percepção de possibilidades de 

desenvolvimento da carreira profissional oferecidas pelas organizações e os 

investimentos das próprias pessoas na carreira explicam a satisfação e qualidade de 

vida no trabalho dessas pessoas. Além de verificar se variáveis demográficas e as 

âncoras de carreira contribuem para o aumento dessa explicação. 

Quanto à análise qualitativa,  as questões abertas do questionário foram analisadas a partir 

da Análise de Conteúdo, definida por Bardin (2010) como  

“um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência 

de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens” (Bardin, 2010, p.44).  
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Segundo a autora (2010), o trabalho de análise de conteúdo é um processo de organização, 

categorização e tratamento de dados qualitativos a partir de regras lógicas presentes na 

preparação, elaboração e relato de resultados.  

5.4- Considerações éticas 

O projeto de pesquisa foi submetido à avaliação e aprovado pela Comissão de Ética em 

Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de São João del-Rei 

(CEPES). 

A investigação foi realizada de acordo com os princípios éticos indicados na Resolução n° 

050 de 30 de outubro de 20063, da Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ), que 

orienta a realização de pesquisas envolvendo seres humanos. Os objetivos e procedimentos 

da pesquisa foram previamente divulgados aos participantes e aos instrumentos de coleta 

de dados, foi anexado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

3 Recuperado em 06 de dezembro de 2012 de http://www.ufsj.edu.br/prope/etica_humanos.php 

http://www.ufsj.edu.br/prope/etica_humanos.php
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6. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Neste capítulo, serão apresentados os resultados das análises quantitativas e qualitativas 

das variáveis Qualidade de Vida no Trabalho e Gestão e Desenvolvimento da Carreira 

Profissional, bem como a relação entre elas, a partir da percepção das PcDs que 

participaram deste estudo. 

6.1 – Análise da qualidade de vida no trabalho de trabalhadores com deficiência 

Neste tópico são apresentadas as análises das respostas ao Inventário de Qualidade de Vida 

no Trabalho, que é composto de duas partes: a primeira é constituída dos fatores de QVT 

segundo Walton (1973) e adaptado por Carvalho-Freitas (2007) para pessoas com 

deficiência; e a segunda parte é formada por questões, elaboradas para a presente pesquisa, 

baseadas nos conceitos de satisfação e características do trabalho de Hackman e Oldham 

(1975) e adaptado por Borges (2005). Neste sentido, as análises do Inventário de 

Qualidade de Vida no Trabalho, como poderão ser vistas, permitiram gerar um total de 

doze fatores de análise de QVT. 

6.1.1- Fatores de qualidade de vida no trabalho (Walton, 1973) 

Uma vez que a primeira parte do Inventário de Qualidade de Vida no Trabalho já está 

validada (Carvalho-Freitas, 2007), estão apresentados, nas tabelas 6 a 13, os valores das 

médias e desvio padrão das respostas para cada um dos oito fatores e para os itens de cada 

fator, como se segue. Ressalta-se que a escala de respostas varia entre os valores de 1 a 6, 

sendo: 1- Totalmente Insatisfeito, 2- Muito Insatisfeito, 3- Insatisfeito, 4- Satisfeito, 5- 

Muito satisfeito e 6- Totalmente Satisfeito. 

Tabela 6 – Fator Remuneração 

Fator 1: Sobre sua remuneração (Média=3,47/Dp=1,30) 
Item do questionário Média Dp 

1- Com o salário que recebo 3,39 1,44 

2-Quando comparo o meu trabalho às atividades que desempenho 3,24 1,41 

3-Quando comparo o meu salário com o salário dos meus colegas 

de trabalho 

3,51 1,60 

4-Com relação aos benefícios (plano de saúde, auxílio alimentação, 

etc) a que tenho direito  

3,75 1,79 
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Os dados da tabela 6 indicam que, em relação à remuneração, os trabalhadores com 

deficiência que participaram dessa pesquisa estão insatisfeitos com os quatro itens desse 

fator, ainda que os itens 3 e 4 estejam abaixo da média. Tais dados corroboram estudo 

realizado por Carvalho-Freitas (2007), no qual 30% das PcDs investigadas encontravam-se 

insatisfeitas com a remuneração recebida. 

Essa insatisfação também pode ser percebida na fala dos participantes da pesquisa: 

“Os fatores que contribuíram para a saída do setor foram a sobrecarga de trabalho, a 

falta de estrutura física e principalmente de pessoal, a não remuneração digna da função e 

também o comprometimento com a minha saúde.....  além de "driblar " com a deficiência 

auditiva” (PcD-6). 

Percebe-se que a remuneração pode estar ligada ao desempenho no trabalho e também à 

motivação para o trabalho, como nos diz a PcD-23: “o excesso de trabalho às vezes 

desmotiva, porque servidores que tem desempenho mais fraco são avaliados da mesma 

forma e ganham o mesmo salário. O interessante seria ter uma gratificação por 

desempenho”. 

No entanto, também é possível encontrar pessoas que estão satisfeitas com a remuneração 

que recebem, o que as fazem permanecer no emprego atual, ainda que em uma situação de 

conformismo: 

“Sinto-me parcialmente satisfeita, apesar do serviço não ser aquilo que pensei, a 

remuneração é melhor que em outras áreas” (PcD-44). 

 

Tabela 7 – Fator Condições de trabalho 

Fator 2: Sobre suas condições de trabalho (Média=4,13/ Dp=1,19) 
Item do questionário Média Dp 

1- Com minha jornada de trabalho 4,33 1,54 

2- Com os recursos que a instituição me oferece para desempenhar 

minhas atividades 

3,57 1,54 

3- Com o grau de segurança pessoal (ausência de risco de 

acidentes) que sinto ao realizar minhas atividades 

4,43 1,47 

4- Com as condições físicas (iluminação, ventilação, ruído, etc) do 

meu local de trabalho 

4,22 1,50 

5-Com a adequação das instalações para realização do meu 

trabalho (rampas, elevadores, banheiros, bebedouros, sinalização 

sonora, etc) 

4,02 1,59 

6-Com as modificações de equipamentos para facilitar o meu 

trabalho (computadores adaptados, altura dos móveis, etc)  

4,18 1,53 
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7-Com as informações sobre saúde e segurança que recebo 

(Média=4,14/Dp=1,56) 

4,14 1,56 

 

Com relação à tabela 7, os dados apontam que os participantes da pesquisa encontram-se 

satisfeitos com as condições de trabalho na organização, porém insatisfeitos quanto aos 

recursos e instalações que a instituição oferece para desempenhar as atividades. Isso pode 

ser evidenciado pelas seguintes falas: 

“Poderia ser melhor, pois está muito atrasado em relação à informatização, grande parte 

do serviço é feita a mão” (PcD-37). 

“A diferença entre trabalhadores com e sem deficiência não seria propriamente na gestão 

de carreira, mas estrutura que é oferecida para o exercício do trabalho. Hoje sou a única 

com deficiência no prédio da Administração e reclamo da escada, mas se chegarem 

pessoas com deficiência auditiva, visual ou intelectual, a estrutura se mostrará totalmente 

inadequada. Não temos os equipamentos necessários para garantir que o trabalho seja 

realizado em boas condições” (PcD-19). 

Tendo em vista que a adequação das condições de trabalho afeta a performance e o 

relacionamento com outras pessoas no trabalho (Klimoski & Donahue, 1997), tais 

inadequações com os recursos podem dificultar a realização das atividades e a relação no 

trabalho. 

 

Tabela 8 – Fator Uso e desenvolvimento das capacidades 

Fator 3:Sobre o uso e desenvolvimento das capacidades (Média=4,10/ Dp=1,36) 
Item do questionário Média Dp 

1-Com a liberdade de ação que tenho para executar o meu trabalho  4,29 1,46 

2-Com o grau de liberdade que tenho para tomar decisões em 

relação às atividades que desempenho 

4,10 1,51 

3-Com as oportunidades que tenho para aplicar, em meu trabalho, 

os conhecimentos e/ou habilidades que possuo  

4,12 1,58 

4-Com as oportunidades que tenho, em meu trabalho, para realizar 

atividades desafiantes ou criativas  

3,84 1,60 

5-Com as possibilidades que tenho para realizar atividades do 

início ao fim 

4,18 1,51 

6- Com as informações, relativas ao meu trabalho, as quais tenho 

acesso, para realizar minhas atividades  

4,10 1,34 
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De acordo com os dados apresentados na tabela 8, os trabalhadores com deficiência que 

participaram da pesquisa encontram-se satisfeitos com o uso e desenvolvimento das 

capacidades pela organização, tendendo à insatisfação com as oportunidades para realizar 

atividades desafiantes e criativas no trabalho. 

A insatisfação com a possibilidade de criar, inovar e superar desafios também pode ser 

percebida nos seguintes dizeres: 

 “Não me agrega muito conhecimento, minhas funções são mais operacionais” (PcD-17). 

“(...) não me sinto realizado como profissional, pois não sou exigido dentro das minhas 

qualificações” (PcD-27). 

“Atuo na área financeira, onde as atividades são mais 'programadas', ou seja, as 

atividades são sempre as mesmas e todos que desempenham essa função realizam as 

mesmas atividades, não há muitas possibilidades de inovação. Isso faz com que os 

funcionários fiquem desmotivados e não busquem por melhorias na carreira (PcD-17). 

Além disso, de acordo com as falas de participantes da pesquisa, nesse aspecto são 

evidenciadas as diferenças de tratamento entre trabalhadores com deficiência e 

trabalhadores sem deficiência: 

“Para os funcionários sem deficiência há mais oportunidades na qualificação, 

oportunidades de cursos de qualificação” (PcD-33).  

“(..) o preconceito é visível em atitudes e as pessoas com deficiência são colocadas no 

setor de recursos humanos no eterno aguardo de serem alocadas em projetos. Pessoas 

com deficiência que têm grau de instrução melhores são exploradas e em seguida as 

pessoas sem deficiência se apropriam do seu trabalho, afirmam que ela não fez a execução 

da tarefa e as tiram do projeto” (PcD-39). 

 

Esses resultados confirmam a proposição de Anache (1996) de que muitas vezes as PcDs 

são direcionadas a atividades simples, objetivas e repetitivas, o que pode gerar uma 

segregação em postos de trabalho que exigem pouca adaptação ou preparação para o 

trabalho (Caruso, 2012; Roos, 1998; Simonelli & Camarotto, 2011). 
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Tabela 9- Fator Oportunidades de crescimento profissional 

Fator 4: Sobre suas oportunidades de crescimento profissional (Média=3,54/ 

Dp=1,46) 
Item do questionário Média Dp 

1- Com as oportunidades de promoção, que a instituição oferece, 

para que eu progrida na carreira profissional  

3,10 1,78 

2- Com as oportunidades, que a instituição oferece, para que eu 

desenvolva novos conhecimentos e/ou habilidades relativas à 

minha função 

3,41 1,61 

3-Com as possibilidades que tenho para aplicar os conhecimentos 

adquiridos (nos cursos realizados) no desenvolvimento de minhas 

atividades 

3,59 1,60 

4-Com as oportunidades que tenho para “crescer” como pessoa na 

realização de meu trabalho 

3,61 1,72 

5-Com as oportunidades, que a instituição oferece, para que eu 

possa desenvolver novas habilidades (cursos, planejamento de 

carreira, etc) 

3,53 1,63 

6- Com a segurança que tenho quanto ao meu futuro nesta 

instituição (Média=4,06/Dp=1,60) 

4,06 1,60 

 

 

Com relação aos dados da tabela 9, os respondentes dessa pesquisa estão insatisfeitos com 

as oportunidades de crescimento profissional na organização, de forma semelhante a  

resultados de outras pesquisas (Carvalho-Freitas, 2007; Carvalho-Freitas & Marques, 

2007; Gödke, 2010, Irigaray & Vergara, 2011; Ribeiro & Ribeiro, 2012), embora os itens 3 

e 4 estejam acima da média, no entanto, apresentam-se satisfeitos com a segurança quanto 

ao futuro na instituição em que trabalham. 

Tal insatisfação com as oportunidades de crescimento pode ser demonstrada pelas falas:  

“ (...) até agora não descobri como crescer dentro da empresa, estudar, a empresa não me 

garante nada, já faz quase 5 anos que trabalho na „empresa X4‟ e até hoje eu não saí do 

básico, eu não entendo” (PcD-16). 

“Não tenho oportunidade nenhuma de crescimento. Estou aqui somente para preencher a 

cota de deficientes” (PcD-36). 

 No entanto, alguns participantes da pesquisa declararam, também, sentirem-se satisfeitos 

com as possibilidades de desenvolvimento profissional, tais como: 

“ (...) desde que entrei, tive incentivo de crescimento” (PcD-1) 

                                                 

4 Os nomes das empresas foram omitidos nesta pesquisa. 
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 “Estou mudando de carreira, hoje visualizo crescimento na nova carreira que escolhi e 

vejo como um projeto de vida profissional” (PcD-32). 

“Sinto-me satisfeito com meu trabalho, pois procuro desempenhar bem o que faço para 

crescer profissionalmente, embora esse projeto tem acontecido com muita lentidão” (PcD-

40). 

 

Tabela 10- Fator Integração social 

Fator 5: Sobre a integração social na organização (Média=4,63/Dp=0,88) 
Item do questionário Média Dp 

1- Com o relacionamento social que mantenho com os meus 

superiores 

4,71 1,14 

2- Com o relacionamento social que mantenho com os meus 

colegas de área de trabalho 

5,08 0,87 

3-Com o relacionamento social entre os diversos grupos de 

trabalho 

5,04 0,89 

4-Com o clima (amizades, respeito, bom relacionamento, etc) que 

existe no meu local de trabalho 

4,75 1,23 

5-Com a maneira como os conflitos são resolvidos na instituição 4,02 1,32 

6- Com o apoio que recebo de meus superiores no desenvolvimento 

de meu trabalho 

4,22 1,54 

 

 

Os dados da tabela 10 indicam que os trabalhadores com deficiência dessa pesquisa estão 

satisfeitos com a integração social na organização, ainda que o grau de satisfação esteja 

abaixo da média em relação à forma como os conflitos são resolvidos e à percepção do 

apoio dos superiores na instituição, e muito satisfeitos quanto ao item relacionamento 

social entre colegas e grupos de trabalho, tal como Carvalho-Freitas (2007) e Klimoski e 

Donahue (1997) destacam a importância do relacionamento interpessoal na satisfação e 

inserção no trabalho para PcDs. 

Essa satisfação pode ser verificada nas seguintes falas dos participantes da pesquisa e 

pode-se perceber também que a satisfação com a integração social contribui para a 

satisfação com o ambiente de trabalho: 

“Atualmente, com a mudança de setor ainda estou familiarizando com as novas atividades, 

tenho tido o apoio dos colegas e satisfeita porque estou numa sala tranquila, sem muito 

barulho” (PcD-6).    



72 

 

“Sinto satisfeito com meu trabalho, pois aqui as pessoas respeitam a minha condição 

física” (PcD-12). 

“Estou satisfeito com o trabalho sim, tenho relacionamento bom com todos os dirigentes, 

professores e alunos da instituição” (PcD-18). 

 

Tabela 11 – Fator Direitos na instituição 

Fator 6: Sobre seus direitos na instituição (Média=4,16/Dp=1,29) 
Item do questionário Média Dp 

1- Com o tratamento justo que recebo dos meus superiores  4,33 1,37 

2- Com o respeito aos meus direitos estabelecidos pela lei 4,27 1,37 

3-Com o respeito que a instituição demonstra ao direito de inclusão 

no trabalho da pessoa com deficiência 

4,00 1,70 

4-Com a liberdade de reivindicar meus direitos assegurados por lei 4,14 1,61 

5-Em relação ao direito de pertencer ao sindicato de minha 

categoria  

4,41 1,40 

6- Com o empenho da instituição em implementar as sugestões que 

eu e meus companheiros fazemos 

3,82 1,56 

 

 

A tabela 11 indica que os participantes da pesquisa encontram-se satisfeitos quanto ao fator 

Direitos na instituição, ainda que os itens 3 e 4 estejam abaixo da média, como é destacado 

na fala da PcD-38: “Não há diferenças entre as pessoas, direitos iguais dentro da empresa 

que trabalho”, mas insatisfeitos quanto ao empenho da instituição em ouvir ou 

implementar as sugestões propostas pelos trabalhadores, como aponta a trabalhadora com 

deficiência: 

“Meu sonho é continuar a desempenhar qualquer função que seja, mas com respeito a 

minha limitação. Em nenhum momento após ter passado no concurso, fui ouvida ou 

consultada sobre a minha satisfação ou necessidade durante o desenvolvimento das 

atividades diárias na „organização y’” (PcD-6). 

 

Tabela 12 – Fator equilíbrio trabalho e vida 

Fator 7: Sobre o equilíbrio trabalho e vida (Média=3,88/Dp=1,35) 
Item do questionário Média Dp 

1- Com o espaço de tempo (duração) que o trabalho ocupa em 

minha vida 

3,78 1,59 

2- Com o tempo que me resta, depois do trabalho, para dedicar-me 

ao lazer 

3,71 1,66 
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3-Com o equilíbrio entre trabalho e lazer que possuo 
3,75 1,55 

4- Com a minha privacidade, após a jornada de trabalho, por parte 

da instituição  

4,24 1,38 

 

 

Em relação ao fator equilíbrio entre trabalho e vida, os dados da tabela 12 sugerem uma 

insatisfação por parte dos trabalhadores com deficiência que responderam à pesquisa, mas 

encontram-se satisfeitos com a privacidade que a instituição oferece após a jornada de 

trabalho. 

Tal equilíbrio gera satisfação com o trabalho como é assinalado na fala: “Sou satisfeito 

com meu trabalho porque ele me deixa tempo para desenvolver outros assuntos e me paga 

o suficiente pelo meio horário” (PcD-10). 

 

Tabela 13- Fator Relevância do trabalho 

Fator 8: Sobre a relevância de seu trabalho (Média=4,61/Dp=1,15) 
Item do questionário Média Dp 

1- Com o respeito que a sociedade atribui à instituição a qual 

pertenço 

4,86 1,10 

2- Com a responsabilidade social que meu trabalho possui 4,75 1,42 

3- Com a oportunidade de ajudar outras pessoas enquanto eu estou 

trabalhando 

4,73 1,27 

4- Com a importância das atividades que executo 4,53 1,40 

5- Com as atividades que desempenho ao exercer minha função 4,47 1,36 

6- Com a sensação de estar contribuindo para com a sociedade ao 

realizar minhas atividades (Média=4,33/Dp=1,46) 

4,33 1,46 

 

 

Por fim, os trabalhadores com deficiência da pesquisa apresentam-se satisfeitos com a 

relevância do trabalho, ainda que os itens 4 e 6 estejam abaixo da média, segundo os dados 

da tabela 13. 

O sentimento de o trabalho ser relevante pode ser identificado nos dizeres de alguns 

participantes da pesquisa: 

“Gosto do meu trabalho, porque desenvolvo projetos e ações voltadas ao atendimento dos 

direitos da pessoa com deficiência na minha profissão” (PcD-2). 
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“Sinto satisfação com meu trabalho, porque luto para garantir o direito de todos que 

herdaram da vida o legado de suas limitações e que todos sejam iguais nas suas 

diferenças” (PcD-31). 

“Estou satisfeito, porque atualmente venho contribuindo diretamente para o 

desenvolvimento do departamento e equipe, dando-lhes suporte e outros recursos dos 

quais estão ao meu alcance” (PcD-26). 

Observa-se que a percepção dos resultados gerados pelo trabalho estão relacionados com a 

satisfação das PcDs; desta maneira, a pessoa fica satisfeita consigo e com o seu trabalho ao 

perceber sua capacidade de alcançar os resultados esperados, tal como propõe Oliveira 

(2003). 

De modo geral, ao analisar as médias de respostas dos oito fatores de QVT (Walton, 1973), 

de acordo com a escala de 1 a 6, pode-se perceber que os respondentes da pesquisa 

encontram-se entre satisfeitos a muito satisfeitos (médias entre 4 e 5) com relação aos 

fatores: Condições de trabalho, Uso e desenvolvimento das capacidades, Integração social 

na instituição, Direitos na instituição e Relevância do trabalho, tendendo a uma maior 

satisfação em relação ao fator Integração social na instituição (média=4,63). Em 

contrapartida, encontram-se entre insatisfeitos a satisfeitos (médias entre 3 e 4) com 

relação aos demais fatores: Remuneração, Oportunidades de crescimento profissional e 

Equilíbrio trabalho e vida, com uma convergência a menor satisfação quanto ao fator 

Remuneração (média=3,47). 

Os dados encontrados são semelhantes aos apresentados por Carvalho-Freitas (2007) e 

Carvalho-Freitas et al. (2009), cujos resultados indicaram uma satisfação com todos os 

fatores de QVT, mas uma insatisfação, por parte de trabalhadores com deficiência, com 

relação aos fatores Remuneração e Oportunidades de crescimento profissional. Além disso, 

ressalta a importância do fator Oportunidades de crescimento profissional, evidenciando a 

afirmativa de Andrade et al. (2010), em que a falta de perspectiva de desenvolvimento da 

carreira profissional é um dos indicadores de insatisfação no trabalho.  

6.1.2 – Fatores de satisfação e características do trabalho (Hackman & Oldham, 

1975) 
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A segunda parte do questionário é composta por doze questões, cujo objetivo é identificar 

o grau de concordância dos respondentes em relação aos aspectos de satisfação e 

características da tarefa propostos por Hackman e Oldham (1975), em relação ao trabalho 

que desempenham.  

Buscando agrupar as questões em fatores, utilizou-se a técnica de Análise da Estrutura de 

Similaridades (Smallest Space Analysis – SSA), que permite uma análise com diversos 

itens, independentemente do tamanho da amostra, a fim de reduzir o número de variáveis e 

aglomerá-las em fatores a partir de sua forte correlação, uma vez que a SSA é baseada na 

ordem dos coeficientes de correlação (Bloombaum, 1970). 

A SSA é uma técnica estatística do grupo das técnicas Escalonares Multidimensionais que 

permite, a partir do julgamento de similaridades, decompor distâncias de caráter 

psicológico em distâncias no espaço euclidiano e processar uma matriz de correlação entre 

as variáveis (Roazzi, 1995). Dessa forma, segundo Roazzi (1995), por meio do 

posicionamento das variáveis no espaço euclidiano, podem-se distinguir diferentes fatores, 

pois as variáveis que aparecem distantes não correlacionam entre si e quanto mais 

próximas as variáveis aparecerem na projeção, maior a correlação entre elas e menores são 

as distâncias reais do fenômeno psicológico estudado, o que permite traçar uma 

categorização conceitual que fundamenta um grupo de observações similares ou não. 

Nesta pesquisa, para aplicação dessa técnica, foi utilizada a ferramenta de Escala 

Multidimensional (Alternating Least Squares SCALing - ALSCAL) disponibilizada pelo 

programa SPSS
®
. 

Dessa forma, as doze questões da segunda parte do Inventário de QVT foram analisadas 

pela técnica SSA. Os resultados gerados permitiram agrupar essas doze questões em quatro 

fatores, sendo eles: Impacto do trabalho, Exigências do trabalho e feedback, Autonomia e 

Identidade da tarefa. No entanto, a configuração do espaço euclidiano indicou a 

necessidade de suprimir os itens 5, 6 e 8, por dispersarem-se significativamente do 

conjunto de dados, demonstrando uma perda de relação entre os demais itens nos 

agrupamentos (outliers). 
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A partir de então, foi medida e verificada a consistência interna desses agrupamentos por 

meio do Alfa de Cronbach (coeficiente α), técnica que afere a probabilidade de um 

conjunto de itens ou variáveis estar correlacionado a um único fator. O coeficiente α, que 

varia entre 0 e 1, indicou, para os itens analisados, valores próximos a 1, o que significa 

que há uma alta consistência entre eles. 

As tabelas 14, 15, 16 e 17 sistematizam os resultados dessas análises para cada um dos 

quatro fatores de características do trabalho obtidos, a partir dos itens correspondentes à 

segunda parte do Inventário de QVT, com escalas de respostas de 1 a 5 (1- Discordo 

Totalmente, 2- Discordo um pouco, 3- Não discordo e nem concordo, 4- Concordo um 

pouco, 5- Concordo totalmente), bem como indicam os valores da média e de α para o 

conjunto geral dos respondentes e os valores da média e desvio-padrão obtidos para cada 

item. Tais fatores dão continuidade aos fatores de QVT anteriores, referentes à primeira 

parte do questionário, por isso se inicia no fator 9. 

Tabela 14 – Fator Impacto do trabalho 

Fator 9: Impacto do trabalho (Média=4,25/ α=0,81) 
Percepção do quanto o trabalho afeta outras pessoas. 

Itens do questionário: Média Dp 

2-Meu trabalho exige cooperação com outras pessoas 4,16 1,14 

9-Meu trabalho pode afetar muitas pessoas  4,31 1,07 

11-Meu trabalho é muito significante  4,29 1,08 

 

De acordo com os dados da tabela 14, pode-se perceber que os participantes dessa pesquisa 

concordam que o trabalho afeta outras pessoas. A satisfação com o impacto do trabalho 

pode ser identificada em falas como: 

“Gosto de trabalhar com e para pessoas” (PcD-50). 

“Sim [estou satisfeito com meu trabalho], pelo respeito com as atividades que realizo e a 

importância do meu trabalho junto a comunidade acadêmica” (PcD-33). 

Tais dados ratificam pesquisas de Moretti (2003) e Morin (2001) as quais afirmam que um 

trabalho com sentido e motivador é quando a pessoa o percebe como útil, importante e 

significativo. 

 

Tabela 15 – Fator Exigências do trabalho e feedback 
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Fator 10: Exigências do trabalho e feedback (Média=3,83/α=0,67 ) 
Percepção da necessidade de utilizar habilidades para a execução do trabalho e do feedback recebido. 

Itens do questionário: Média Dp 

1-Meu trabalho exige o uso de várias habilidades complexas e de 

alto nível 

3,65 1,34 

7-Meu trabalho permite que meus superiores e colegas me digam 

como estou me saindo 

4,02 1,19 

 

 

Segundo os dados da tabela 15, os trabalhadores com deficiência que participaram da 

pesquisa não se posicionaram sobre a necessidade de utilizar habilidades para executar o 

trabalho e concordam um pouco sobre o recebimento de feedback.  

No entanto, a PcD-35 diz que se sente satisfeita com o trabalho, por lhe exigir importantes 

habilidades: “Sim [estou satisfeita com o trabalho], por que me foi confiado algumas 

funções que exigem de mim grande empenho e muita atenção”. O feedback também pode 

gerar satisfação, como relata a PcD-19: “Sinto satisfeito com meu trabalho, principalmente 

pelo reconhecimento dos trabalhadores em educação que ainda me veem como colega de 

trabalho. Tenho a liberdade de visitar as escolas e ouvir os servidores que sempre trazem 

contribuições”. 

Portanto, embora os trabalhadores com deficiência investigados não concordem e nem 

discordem com o fator Exigências do trabalho e feedback, é ressaltada, de acordo com as 

falas, a sua importância para a satisfação no trabalho.  

 

Tabela 16 – Fator Autonomia 

Fator 11: Autonomia (Média=3,69/ α=0,80) 
Percepção do grau de autonomia e independência na realização do trabalho. 

Itens do questionário: Média Dp 

10-Meu trabalho me permite usar minha iniciativa ou 

discernimento para realizá-lo 

4,00 1,26 

12-Meu trabalho oferece várias oportunidades de independência e 

liberdade sobre como executá-lo  

3,39 1,34 

 

 

Os resultados da tabela 16 indicam que as PcDs que participaram da pesquisa concordam 

um pouco que podem ser autônomas no trabalho, no entanto, não concordam e nem 

discordam sobre as oportunidades oferecidas de realizar o trabalho com independência.  

Quando perguntada se percebe diferenças na gestão do trabalho de pessoas com e sem 

deficiência, a PcD-37 responde: “Sim. Sempre te dão o serviço mais básico, esquecendo da 

capacidade da pessoa”. Tal fala pode revelar a falta de oportunidade oferecida à PcD para 
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executar o trabalho de forma autônoma e independente, oferecendo-lhe o que é básico e 

trivial. 

Tabela 17- Fator Identidade da tarefa 

Fator 12: Identidade da tarefa (Média=3,79/α=0,74) 
Percepção do quanto o trabalhador se identifica e se sente responsável pelo seu trabalho. 

Itens do questionário: Média Dp 

3-Meu trabalho é organizado de forma que posso fazer uma tarefa 

do início ao fim 

3,73 1,36 

4-A simples execução das tarefas de meu trabalho me mostra se 

estou fazendo bem ou mal 

3,39 1,31 

 

 

De acordo com as médias de respostas ao fator Identidade da tarefa (tabela 17), os 

trabalhadores com deficiência não se posicionaram quanto à percepção de se identificarem 

com e se sentirem responsáveis pelo trabalho que executam. No entanto, algumas opiniões 

dos participantes revelaram que a escolha e o desejo pelo trabalho atual é um fator 

imprescindível para o sentimento de satisfação e realização profissional, tal como nos 

esclarece as seguintes falas de PcDs, ao serem perguntadas se o trabalho atual faz parte do 

projeto de vida profissional: 

“Sim, porque é uma área que eu me identifico e gosto muito” (PcD-3). 

“Sim. Sempre quis fazer o que faço” (PcD-15). 

“O meu trabalho atual faz parte do meu projeto de vida profissional, pois escolhi a área 

da educação e é nela que me realizo profissionalmente” (PcD-22). 

“Estudei pensando justamente no que faço atualmente e estou bem” (PcD-34). 

Os resultados de tais fatores também revelaram uma conformação bidimensional, a partir 

da qual as categorias de características do trabalho identificadas no espaço euclidiano 

apresentam relações de adjacências e distanciamentos, orientadas em dois eixos bipolares: 

Conhecimento dos resultados do trabalho versus Percepção da responsabilidade pelos 

resultados; Exigências e relações de trabalho versus Organização do trabalho (Figura 1). 
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Figura 1 – Estrutura das Características do 

Trabalho

 

Nesse contexto, por Conhecimento dos resultados do trabalho, entende-se como as 

informações que o próprio trabalho emite ao trabalhador a respeito de suas ações na 

execução do trabalho.  A dimensão Exigências e relações no trabalho diz respeito às 

habilidades exigidas para execução do trabalho e como o trabalho afeta e é percebido por 

outras pessoas. A Percepção da responsabilidade pelos resultados associa-se às formas 

como o trabalhador se sente responsável pelos efeitos de seu trabalho. Por fim, a dimensão 

Formas de organização do trabalho pode ser compreendida como as maneiras que o 

trabalhador coordena suas atividades de trabalho. 

As relações de adjacências entre os fatores (Figura 1) permitem apreender um pouco mais 

sobre a forma como as pessoas com deficiência associam os aspectos das características do 

trabalho (Hackman & Oldham, 1975), as quais são investigadas na segunda parte do 

Inventário de Qualidade de Vida no Trabalho. Verifica-se que o fator Impacto do trabalho 

estabelece nexos entre as definições de que no trabalho é necessário utilizar habilidades e 

receber feedback (Exigências do trabalho e feedback), de um lado, e a identificação e o 

sentimento de responsabilidade pelo trabalho (Identidade da tarefa), de outro. Essas 

relações de adjacências demonstram que para as pessoas com deficiência, um trabalho que 
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afeta outras pessoas e é significativo (Impacto do trabalho) precisa ser capaz de mobilizar 

as habilidades delas, lhes proporcionar feedback e, além disso, elas precisam se sentir 

identificadas com esse trabalho e responsáveis por ele.  

O fator Exigências do trabalho e feedback associa-se com o Impacto do trabalho e com a 

Autonomia, indicando que, para as PcDs, a possibilidade de usar suas habilidades e receber 

feedback (Exigências do trabalho e feedback) está relacionada com o quanto o trabalho 

afeta outras pessoas e é significativo (Impacto do trabalho) e permite que o trabalho seja 

realizado com iniciativa, independência e liberdade (Autonomia). 

Por sua vez, a Autonomia está relacionada à possibilidade de usar habilidades e receber 

feedback (Exigências do trabalho e feedback) e à identificação e o sentimento de 

responsabilidade pelo trabalho (Identidade da tarefa). 

Por último, a Identidade da tarefa (identificação e o sentimento de responsabilidade pelo 

trabalho) se associa à possibilidade de iniciativa, independência e liberdade (Autonomia) e 

quanto o trabalho afeta outras pessoas e é significativo (Impacto do trabalho). 

 Essas associações entre os fatores das características do trabalho reafirmam, 

empiricamente, a relação entre as dimensões objetivas e subjetivas do trabalho, revelando 

aspectos importantes dos sentidos que as pessoas com deficiência atribuem às suas 

atividades laborais.  

6.2- Análise da gestão da carreira profissional de trabalhadores com deficiência 

Neste tópico serão apresentadas as análises das respostas ao Questionário sobre Gestão e 

Desenvolvimento de Carreira, elaborado para essa pesquisa, a partir da literatura estudada 

sobre administração da carreira profissional (Bendassoli, 2009; Dutra, 2011; Kiliminik, 

2000; Chanlat, 1995; Oliveira, 2003). Tal questionário é constituído por onze questões 

iniciais referentes à caracterização do respondente (consideradas na caracterização da 

amostra); dois blocos de questões, o primeiro com 20 questões sobre o planejamento da 

carreira dos funcionários em geral, e o segundo com 12 questões relativas ao planejamento 

da carreira de funcionários com deficiência, ambos em escala likert; cinco questões abertas 

sobre projetos profissionais, grau de satisfação com o trabalho e percepção sobre a gestão 
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de carreira de funcionários com e sem deficiência, e 3 questões de assinalar, duas sobre as 

formas de desenvolvimento da carreira na organização e uma sobre as âncoras de carreira. 

6.2.1 – Fatores de gestão e desenvolvimento de carreira 

A técnica SSA também foi utilizada para analisar os itens do Questionário sobre Gestão e 

Desenvolvimento de Carreira. As questões dos dois blocos foram reunidas e os resultados 

gerados pela técnica SSA permitiram agrupar esses 32 itens em quatro fatores 

denominados: Investimentos da empresa na carreira de profissionais com deficiência, 

Investimentos da empresa na carreira de seus funcionários em geral, Formas de gestão da 

carreira adotadas pela empresa e Formas de desenvolvimento da carreira adotadas pelos 

funcionários na empresa. Contudo, a configuração do espaço euclidiano indicou a 

necessidade de suprimir os itens 4, 5, 10 e 13 do Bloco I e 4, 6, 8, 9 e 12 do Bloco II, por 

dispersarem-se significativamente do conjunto de dados, demonstrando uma perda de 

relação entre os demais itens nos agrupamentos (outliers). 

A consistência interna desses agrupamentos foi avaliada pelo Alfa de Cronbach 

(coeficiente α) e indicou, para os itens analisados, valores próximos a 1, ou seja, existe 

uma alta consistência entre eles. 

As tabelas 18, 19, 20 e 21 sistematizam os resultados dessas análises para cada um dos 

quatro fatores de planejamento de carreira obtidos, indicando também os valores da média 

e do coeficiente α para o conjunto geral dos respondentes e os valores da média e desvio-

padrão obtidos para cada item, baseados na escala likert de 1 a 6 (1-Discordo totalmente, 

2- Discordo muito, 3- Discordo pouco, 4- Concordo pouco, 5- Concordo muito, 6- 

Concordo totalmente) . Os itens estão enumerados com um algarismo romano referente ao 

bloco (I ou II) e um algarismo arábico referente ao número da questão. 

Tabela 18 – Fator Investimento da empresa na carreira de profissionais com deficiência 

Fator 1: Investimento da empresa na carreira de profissionais com deficiência 

(Média=3,25/α=0,97) 
Diz-se da percepção dos interesses e investimentos da empresa no desenvolvimento da carreira profissional 

de trabalhadores com deficiência. 

Itens do questionário: Média Dp 

II 1-A empresa preocupa-se com o desenvolvimento da carreira 

profissional de funcionários com deficiência 

 

3,18 1,93 
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II 2-Os interesses profissionais de funcionários com deficiência 

são valorizados pela empresa que trabalho 

3,43 1,89 

II 3-As expectativas de carreira profissional de funcionários com 

deficiência são consideradas pela empresa que trabalho 

3,22 1,87 

II 5-A empresa em que trabalho busca estratégias para o 

desenvolvimento da carreira profissional de seus funcionários 

com deficiência 

3,18 1,85 

II 7-A empresa em que trabalho investe em qualificação 

profissional e treinamento para seus funcionários com deficiência 

3,27 1,88 

 

Os dados apresentados pela tabela 18 indicam que os participantes da pesquisa discordam 

um pouco que a empresa em que trabalham investe na carreira profissional de 

trabalhadores com deficiência. Tal como pode ser percebido nas falas: 

“(...) não tenho oportunidade nenhuma de crescimento. Estou aqui somente para 

preencher a cota de deficientes” (PcD-36). 

“Percebo de forma empírica uma dificuldade de gestão do trabalho das pessoas com 

deficiência” (PcD-8).  

Ao serem perguntados se percebem diferenças na gestão de carreira entre pessoas com e 

sem deficiência, podemos verificar que algumas pessoas percebem diferenciações que são 

desfavoráveis às PcDs:  

“Sim. Observo divergência de salários, dificuldades da empresa em liberar para 

treinamentos, incentivos a buscar melhorias. Maior parte dos funcionários com deficiência 

é assistente” (PcD-32). 

 “Sim, os funcionários com deficiência não tem gestão de carreira na instituição” (PcD-

36). 

“Sim, todas. Não há valorização do profissional quanto a sua capacitação, não há 

valorização salarial e as condições de trabalho são as piores possíveis” (PcD-2). 

“Sim. Falta de oportunidades em setores que funcionários com deficiência já possuem 

qualificação na função” (PcD-33). 

“Sim pelo fato das pessoas com deficiência sequer serem comunicadas de oportunidades 

de progresso” (PcD-39). 

Tais resultados corroboram dados de estudos de Ribeiro e Ribeiro (2012) e Gödke (2010), 

os quais indicam que PcDs são, muitas vezes, destinadas a cargos precários, que os 
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colocam em situação de exclusão ou segregação, em desvantagem em relação aos demais 

trabalhadores.  

No entanto, algumas vezes, a diferença de tratamento entre trabalhadores com e sem 

deficiência pode ser favorável às PcDs:  

“Sim, o investimento na pessoa com deficiência é melhor e mais amplo” (PcD-34). 

Há, ainda, pessoas que não percebem diferenças:  

“Não vejo diferenças entre a gestão de carreira entre pessoas com e sem deficiência na 

minha empresa, conheço diversos colegas com deficiência que assumem gerências, 

supervisões, gerências nacionais na matriz ou na sede em Brasília” (PcD-13).  

Tabela 19 – Fator Investimentos da empresa na carreira de funcionários em geral 

Fator 2: Investimentos da empresa na carreira de seus funcionários em geral 

(Média=3,45/α=0,90) 
Diz-se da percepção dos investimentos e interesses da empresa no desenvolvimento da carreira profissional 

de seus trabalhadores em geral. 

Itens do questionário: Média Dp 

I 1-O desenvolvimento da carreira profissional é uma 

preocupação da empresa em que trabalho 

3,73 1,73 

I 3-Para a empresa em que trabalho, as expectativas de seus 

funcionários são consideradas na gestão de carreira 

3,47 1,77 

I 6-A empresa em que trabalho busca estratégias para o 

desenvolvimento da carreira profissional de seus funcionários 

3,69 1,76 

I 12-O desenvolvimento da carreira dos funcionários é exigido 

pela empresa 

3,14 1,73 

I 14-O desenvolvimento da carreira é feito de forma 

compartilhada e conversada entre a empresa e seus funcionários 

3,33 1,78 

I 19-A empresa em que trabalho possui um programa formal de 

gestão de carreira 

3,33 1,87 

 

 

Os dados apresentados pela tabela 19 indicam que os participantes da pesquisa discordam 

um pouco que a empresa em que trabalham investe na carreira profissional de seus 

funcionários em geral. Em algumas empresas, os funcionários não percebem a existência 

de qualquer forma de gestão de carreira: 

“Não percebo nenhum tipo de gestão de carreira profissional na empresa que eu trabalho. 

Imagino que isso se dê por ser uma pequena empresa e, os funcionários responsáveis por 

gerir os demais, não estão preparados e não tem o conhecimento adequado para tal” 

(PcD-17). 
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“Simplesmente não existe este processo, portanto não há vantagem ou desvantagem” 

(PcD-42). 

Em outras organizações, os funcionários com deficiência, que participaram da pesquisa, 

percebem que o investimento da empresa é igual para seus funcionários, com e sem 

deficiência: 

“Na verdade pelo que dá pra perceber os funcionários são tratados de forma igual, sendo 

com deficiência ou sem” (PcD-47). 

 

Tabela 20 – Fator Formas de gestão de carreira adotadas pela empresa 

Fator 3: Formas de gestão da carreira adotadas pela empresa (Média= 3,88/α=0,93) 
Diz respeito às atitudes adotadas pela organização para investir na carreira profissional de seus funcionários. 

Itens do questionário: Média Dp 

I 2-A empresa em que trabalho valoriza os interesses 

profissionais de seus empregados 

3,80 1,65 

I 8-A empresa em que trabalho investe em qualificação 

profissional para seus funcionários, concedendo, por exemplo, 

bolsas de estudo, programas de estágio, rotação no trabalho, entre 

outros incentivos 

4,12 1,77 

I 9-A empresa investe em treinamento para os seus funcionários 4,04 1,70 

I 15-A empresa incentiva seus funcionários na busca de 

qualificação profissional 

4,02 1,75 

I 16-As oportunidades de vagas na empresa são divulgadas 

dentro da própria empresa, ou seja, há um recrutamento interno 

3,78 2,00 

I 20-A empresa em que trabalho divulga os critérios e regras para 

desenvolvimento da carreira de seus funcionários 

3,55 1,71 

 

 

De acordo com a tabela 20, os resultados indicam que os respondentes da pesquisa 

discordam um pouco que a organização adota formas de gestão de carreira, no entanto, 

quanto aos itens referentes aos investimentos e incentivos por parte da empresa em 

qualificação profissional e treinamentos para seus funcionários, o grau de concordância dos 

participantes é superior a 4 (concordam um pouco). 

De acordo com as falas de participantes da pesquisa, podemos perceber que alguns se 

sentem satisfeitos com as possibilidades e formas de gestão da carreira adotadas pelas 

empresas em que trabalham: 

“(...) tenho como objetivo a carreira docente e trabalhando na universidade proporciona 

esta possibilidade” (PcD-33). 
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“Na verdade existe a possibilidade de você participar em qualquer área. Para isso, basta 

ser qualificado nas etapas dos chamados PSI, ou seja Processo de Seleção Interna. Vale 

ressaltar que existe ainda a disponibilidade de mudança de cidade, estado, etc” (PcD-11). 

No entanto, outros participantes sentem-se insatisfeitos e até mesmo ignorados no processo 

de gestão de carreira da organização: 

 “Existe no mercado uma disputa natural entre os profissionais, onde preciso mostrar que 

sou bom e que a minha deficiência é física, o engenheiro trabalha com ideias, com a 

cabeça. Sinto que esperam que o deficiente seja um super-herói e que tem que superar os 

outros, mas uma deficiência física é uma deficiência, somos seres humanos com 

habilidades e dificuldades iguais a que todos têm, apenas com uma limitação física. (...) 

Não me sinto realizado como profissional, pois não sou exigido dentro das minhas 

qualificações. (...) eu continuo no mesmo lugar que entrei, mesmo me esforçando, 

buscando” (PcD-27). 

“A instituição não se preocupa com este item [gestão de carreira]. O processo de gestão 

acontece sob pressão em gerar resultados que o gestor maior deseja e sem conhecer os 

processos internos” (PcD-51). Esta fala ilustra claramente uma das formas de gestão da 

carreira nas organizações, a que se refere Dutra (2011), em que a organização pressiona a 

seus trabalhadores para que se envolvam com o trabalho e se desenvolvam em adequação à 

empresa, em oposição à outra forma de gestão, que seria o compartilhamento das decisões 

sobre carreira, em que a compatibilidade dos interesses da empresa e do trabalhador traz 

benefícios para o desenvolvimento de ambos. 

 

Tabela 21- Fator Formas de desenvolvimento da carreira adotadas pelos funcionários na 

empresa 

Fator 4: Formas de desenvolvimento da carreira adotadas pelos funcionários na 

empresa (Média= 4,03/α=0,89) 
Refere-se às atitudes dos funcionários na busca de desenvolvimento de suas carreiras profissionais na 

organização em que trabalham. 

Itens do questionário: Média Dp 

I 7-Os funcionários buscam formas de desenvolvimento da 

própria carreira profissional dentro da empresa  

4,33 1,42 

I 11-Os funcionários procuram participar de treinamentos para 

melhor cumprimento de suas funções 

4,31 1,33 

I 17-Os funcionários da empresa em que trabalho recebem 

elogios quanto ao seu desempenho 

4,10 1,36 

I 18-Os funcionários da empresa em que trabalho recebem 

sugestões e críticas sobre o que podem melhorar 

3,88 1,57 

II 10-Os funcionários com deficiência recebem elogios quanto ao 

seu desempenho 

3,80 1,66 
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II 11- Os funcionários com deficiência recebem sugestões e 

críticas para melhorarem seu desempenho 

3,98 1,64 

 

 

A tabela 21 mostra que os respondentes da pesquisa concordam um pouco que os 

funcionários adotam formas de desenvolver suas carreiras profissionais, mas discordam um 

pouco que os funcionários com e sem deficiência recebam sugestões e críticas sobre como 

podem melhorar e que os funcionários com deficiência recebam elogios quanto ao seu 

desempenho. 

Tais dados também podem ser verificados nas falas dos trabalhadores com deficiência que 

participaram da pesquisa: 

“(...) procuro me desenvolver e aprender coisas novas diariamente” (PcD-12). 

 “Gosto muito da área de recursos humanos e tenho facilidade em lidar com pessoas. Além 

de ter feito todas as capacitações nesta área” (PcD-23). 

“(...) só depende de mim pois os benefícios dados pela empresa para qualificação é igual 

para todos” (PcD-46). 

Podemos perceber que há um investimento no desenvolvimento da carreira por parte dos 

próprios funcionários com deficiência, na medida em que buscam se qualificar, capacitar e 

adquirir experiências, na medida em que a empresa oferece condições para tal. Porém, nem 

sempre a organização permite o desenvolvimento da carreira do profissional, ainda que 

este se esforce, pois parece não existir valorização e nem mesmo conhecimento do 

potencial da pessoa com deficiência (Anache, 1996): 

 “Os trabalhos que realizo e tento desenvolver dentro da minha formação, que são poucos, 

trata-se de uma busca pessoal minha. (...) Até o momento, não percebi por parte da 

empresa, uma expectativa maior para uma promoção, estou há praticamente 1 ano e meio 

na empresa, já tive este tipo de conversa com o gestor, para que o mesmo me ajude a 

identificar as minhas deficiências e o que eu preciso melhorar e me qualificar (cursos 

extras, inglês) para me adequar e ter uma contribuição melhor para  a empresa e 

consequentemente uma promoção e melhoria salarial” (PcD-27). 

 “(...) Procuro desenvolver bem, atendendo ou até superando as expectativas da empresa, 

mas acho que não sou valorizada pelo que faço” (PcD-40). 
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A conformação bidimensional revelada pelos fatores de desenvolvimento e gestão da 

carreira está orientada nos seguintes eixos bipolares no espaço euclidiano: Investimentos 

da empresa nas carreiras profissionais versus Gestão da Carreira; Funcionários versus 

Empresa (Figura 2). 

Figura 2 – Estrutura de Gestão e Desenvolvimento de 

Carreira

 

Nesse caso, a dimensão Funcionários refere-se à gestão da carreira adotada pelos 

funcionários da organização; enquanto a dimensão Empresa refere-se à gestão da carreira 

adotada pela organização de trabalho. Pode-se entender Investimentos da empresa nas 

carreiras profissionais como os interesses e estratégias adotadas pela organização no 

desenvolvimento da carreira profissional de seus empregados. Gestão de carreira está 

atrelada às táticas de desenvolvimento da carreira profissional adotadas tanto pela empresa 

como pelos funcionários. 

As relações de adjacências entre os fatores (Figura 2) permitem apreender um pouco mais 

sobre a forma como as PcDs associam os aspectos da gestão e desenvolvimento da carreira 

profissional, os quais são investigados no Questionário de Gestão e Desenvolvimento de 

Carreira. Verifica-se que o fator Formas de gestão da carreira adotadas pelos funcionários 
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estabelece nexos entre as Formas de gestão da carreira adotadas pela empresa, de um lado, 

e, de outro, os Investimentos da empresa na carreira de profissionais com deficiência. 

Essas relações de adjacências demonstram, que para as PcDs, o desenvolvimento  da 

carreira profissional gerido pelos funcionários depende de como a empresa investe e dirige 

a  carreira profissional de seus funcionários com deficiência.  

O fator Formas de gestão da carreira adotadas pela empresa estabelece conexão com os 

fatores Investimentos da empresa na carreira de seus funcionários em geral e Formas de 

gestão da carreira adotadas pelos funcionários, o que quer dizer que as formas que a 

empresa adota para gerir a carreira dependem dos investimentos que direcionam a seus 

funcionários e da forma como esses dirigem suas carreiras na empresa. 

O fator Investimentos da empresa na carreira de seus funcionários em geral estabelece 

relação entre as Formas de gestão da carreira adotadas pela empresa e Investimentos da 

empresa na carreira de profissionais com deficiência. 

O fator Investimentos da empresa na carreira de profissionais com deficiência relaciona-se 

com os Investimentos da empresa na carreira de seus funcionários em geral e com as 

Formas de gestão de carreira adotadas pelos funcionários na empresa. 

As relações de adjacências da estrutura corrobora a perspectiva de gestão de carreira 

assumida por essa pesquisa, em que o desenvolvimento da carreira parte de uma via de 

mão-dupla, em que de um lado, encontra-se o papel da pessoa no desenvolvimento de sua 

carreira e competitividade profissional, e de outro, o papel da organização no estímulo e 

suporte ao crescimento profissional da pessoa.  (Dutra, 2011). 

De modo geral, as médias das respostas para os fatores de gestão de carreira variaram entre 

3 e 4, o que indica que os respondentes da pesquisa discordavam pouco ou concordavam 

pouco com os itens investigados pelo questionário.  Ao se comparar as médias dos fatores, 

tem-se o Investimentos da empresa na carreira de profissionais com deficiência como fator 

que os participantes apresentaram maior grau de discordância e o fator Formas de 

desenvolvimento da carreira adotadas pelos funcionários na empresa com maior grau de 

concordância. Portanto, pode-se inferir que os trabalhadores com deficiência que 

responderam à pesquisa, acreditam que a empresa em que trabalham não investe o quanto 
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gostariam nas suas carreiras profissionais, ao passo que acreditam que os trabalhadores 

adotam formas de desenvolvimento da carreira profissional, ainda que não seja de forma 

significativa. 

6.2.2 – Ações de desenvolvimento da carreira profissional na organização 

A questão 6 do Questionário de Desenvolvimento de Carreira tinha como objetivo verificar 

se o trabalhador com deficiência buscou formas de desenvolver sua carreira profissional e 

se encontrou incentivos ou barreiras. Os respondentes poderiam escolher entre três opções. 

As porcentagens de respostas estão sistematizadas na tabela 22. 

Tabela 22 – Porcentagens de respostas sobre a busca ou não de desenvolvimento da 

carreira e o encontro de incentivos ou barreiras por parte da empresa. 

Você já buscou ou busca formas de desenvolvimento da sua carreira 

profissional dentro da empresa? 

1-Busquei e encontrei incentivos por parte da empresa 43,1% 

2-Busquei e encontrei barreiras por parte da empresa 45,1% 

3-Não busquei desenvolver minha carreira 11,8% 

 

Os resultados revelam que a maior parte dos trabalhadores com deficiência que 

participaram da pesquisa buscaram formas de desenvolver a carreira profissional dentro da 

empresa em que trabalham, mas encontraram barreiras por parte da empresa. O que 

também pode ser examinado por meio das falas:  

 “ (...) dificuldade para tudo, até na questão de cursos e palestras, pois teriam que sempre 

buscar um lugar adaptado, deixando-nos sempre a parte” (PcD-37). 

Tal fala revela uma contraposição ao postulado da OIT (2006, p. 32) sobre a promoção de 

trabalhadores com deficiência, em que estes “deveriam ter as mesmas oportunidades que 

os demais trabalhadores, no local de trabalho, para adquirir habilidade e experiência 

necessárias para progredir em suas carreiras”.   

 “Exigem um desempenho exemplar de trabalho, no qual os profissionais com deficiência o 

fazem com esmero e, assim, após a conclusão de alguns trabalhos ou alcance de alguma 

meta, essas pessoas são retiradas dos projetos e colocadas em „banho-maria‟. Os cursos 
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são oferecidos até para quem tem menor qualificação acadêmica, e os profissionais com 

deficiência não são priorizados nos cursos. O preconceito é visível e alguns gerentes 

quando precisam lidar com situações relacionadas à deficiência da pessoa simplesmente 

ignoram ou passam para outra pessoa que supõem ter maior habilidade” (PcD-51). 

Esta fala ratifica pesquisa de Irigaray e Vergara (2011), na qual PcDs declararam que 

possuem a qualificação e habilidades necessárias para assumir uma determinada função, 

mas encontram-se desfavorecidas na medida em que é uma pessoa sem deficiência que a 

assume. 

Como está evidenciado nos fragmentos de respostas acima, o principal entrave ao 

desenvolvimento da carreira profissional de PcDs é o preconceito em relação à deficiência, 

em que as pessoas que a possuem são anuladas em detrimento das que não possuem 

deficiência e formas de exclusão são preponderantes  (Silva, 2006). Entretanto, por sorte, 

nem em todas as empresas essa barreira está presente; em outros contextos, o trabalhador é 

visto pela sua competência: 

“Entrei na „empresa z‟ através de aprovação em concurso público, nas vagas destinadas a 

PPD´s (5%).  E desde que entrei, tive incentivo de crescimento.  Fui aprovado em 

concurso interno (na época p/ Gerente Junior) e assumi a função, depois mudou para 

Gerente de Relacionamento, e 3,5 anos depois fui promovido à Gerente Geral, função que 

ocupo há 5,5 anos” (PcD-1).  

“(...) trabalho em uma área de oportunidades e muito motivadora” (PcD-46). 

Há ainda pessoas que não buscam desenvolver a carreira profissional, ou porque 

encontram-se satisfeitas, como a PcD-49: “Estou satisfeita no local onde exerço minhas 

funções”; ou porque não há mais como desenvolvê-la, como a PcD-10: “(...) a empresa é 

pequena, já estou aonde poderia estar dentro dela”; ou até mesmo porque existe um 

conformismo devido à deficiência, como a PcD-31: “Sim [o trabalho atual faz parte do 

meu projeto de vida], porque sou uma pessoa com deficiência”. 

A questão 7 do questionário, por sua vez, objetivou identificar o que as PcDs percebem 

como mais importante, para a empresa em que trabalham, nas mudanças de cargos e 

funções. Para as três opções que os respondentes poderiam assinalar, as porcentagens de 

respostas estão sistematizadas na tabela 23: 
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Tabela 23 – Porcentagens de respostas sobre o que os participantes percebem que a 

empresa considera nas mudanças de funções 

Na sua opinião, com relação às mudanças de funções realizadas dentro da 

empresa, o que mais é levado em consideração? 

1-O tempo de serviço do funcionário 17,6% 

2-As qualificações (cursos) do funcionário 23,5% 

3-As competências e habilidades do funcionário 58,8% 

 

De acordo com os dados, pode-se dizer que os respondentes acreditam que, dentre os 

aspectos investigados, as competências e habilidades do funcionário são, 

significativamente, mais consideradas pela empresa ao se realizar mudanças de funções, 

que, de acordo com pesquisas realizadas por Tolfo (2002) e Kilimnik et al. (2011), trata-se 

da perspectiva mais atual de carreira. 

Nas respostas às questões abertas, os participantes da pesquisa relatam também perceberem 

a importância das qualificações para as mudanças de cargos: “(...) me graduei em 

Arquitetura, fiz concurso interno para a carreira profissional e fui aprovado, fiz pós-

graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho e atuo no Serviço Especializado em 

Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho na empresa” (PcD-13), bem como 

também são importantes as competências e habilidades do funcionário: “(...) tenho 

currículo e experiência para tal. Tenho expertise para assumir cargos de coordenador de 

projetos e já estou fazendo atividades para gerentes no momento” (PcD-51). Já o tempo de 

serviço parece desempenhar um papel pouco significante nesse processo: “Com 11 anos 

nunca passei de um caixa. Quem entrou comigo está quase como gerente geral” (PcD-9). 

6.2.3 – Âncoras de carreira 

 A parte final (questão 8) do Questionário de Gestão e Desenvolvimento de Carreira consta 

de alternativas baseadas nas oito âncoras de carreira, ou seja, categorias de planejamento 

ou orientações da carreira profissional baseadas em metas pessoais (Dutra, 2011; Kilimnik, 

2000), as quais os participantes poderiam assinalar, quantas desejassem, de acordo com sua 

preferência para o desenvolvimento de sua carreira profissional. A frequência, em 

porcentagem, de respostas para cada alternativa está representada na tabela 24. 

Tabela 24- Âncoras de preferência de desenvolvimento da carreira 
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Âncora de carreira Frequência 

Âncora 1- Competência gerencial: Quero atingir um cargo gerencial, no 

qual eu possa dirigir um setor e gerenciar pessoas 

35,3% 

Âncora 2- Competência técnica e funcional: Quero trabalhar em um 

cargo que seja da minha formação profissional específica (técnico ou 

superior) 

47,1% 

Âncora 3- Segurança e estabilidade: Quero atingir segurança e 

estabilidade em meu emprego, com um bom programa de benefícios e 

aposentadoria 

49,0% 

Âncora 4- Criatividade: Quero trabalhar em um cargo que exija 

criatividade, em que eu possa sempre criar e manifestar minhas ideias 

52,9% 

Âncora 5- Autonomia e independência: Quero trabalhar em um cargo 

onde eu possa ter autonomia e independência para realizar minhas 

funções e ser responsável por elas 

52,9% 

Âncora 6- Senso de serviço e dedicação à causa: Quero trabalhar em 

uma função que possa beneficiar outras pessoas e à sociedade 

54,9% 

Âncora 7- Desfio constante: Quero ter um trabalho que exija de mim a 

capacidade de vencer desafios constantemente e resolver problemas 

52,9% 

Âncora 8- Estilo de vida integrado: Quero ter um trabalho que me 

permita ter um bom equilíbrio entre minha vida profissional e minha 

vida pessoal (família, lazer, etc) 

80,4% 

 

A identificação das âncoras de carreira pode permitir que as pessoas compreendam sua 

relação com o trabalho e realizar possíveis ajustes nessa relação e também que as 

organizações desenvolvam atitudes que possam ajustar desejos e habilidades individuais às 

necessidades da empresa (Dutra, 2011). Portanto, de acordo com os resultados 

apresentados na tabela 24 e com a análise do conteúdo de fragmentos de respostas das 

questões abertas, com relação às âncoras de carreira, os respondentes têm uma preferência 

significativa (80,4%) por um trabalho em que possam ter equilíbrio com a vida pessoal. Tal 

dado pode indicar que os respondentes desejam desfrutar mais suas vidas pessoais, 

abdicando até mesmo de aspirações profissionais: “Planejo continuar na mesma função, 

porém ir para uma agência maior, trabalhar com uma equipe maior. Para ocupar uma 

função acima da atual, eu teria que me mudar para a Capital, o que não é um objetivo no 

momento” (PcD-1). Além disso, tal como afirmam Kilimnik et al. (2011), a necessidade de 

conciliar a vida pessoal com o trabalho é considerada nas decisões de carreira, a partir da 

família, lazer, segurança e realização profissional. 
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Embora 80,4% dos respondentes ocupem cargos funcionais (tabela 4), apenas 35,3% têm 

preferência por cargos gerenciais. Quando perguntados se desejam desempenhar outros 

cargos ou funções, alguns dos participantes da pesquisa desejam cargos de gerência ou 

direção: “Sim, na área de gestão” (PcD-3); “Atualmente estou bem, mas futuramente a 

diretoria geral” (PcD-34). 

Dentre os respondentes, 47,1% desejam ocupar cargos afins com sua formação 

profissional, o que permite inferir que grande parte não trabalha diretamente na área em 

que se qualificou. Como também pode ser percebido nas falas:  

“Vislumbro uma supervisão ou coordenação da minha área” (PcD-13). 

“Lecionar na área do Direito, pois além do trabalho administrativo na universidade, sou 

advogado e estou cursando pós-graduação com o objetivo também do mestrado para a 

carreira docente” (PcD-33). 

O desejo pela segurança e estabilidade no emprego está evidenciado na concentração de 

49,0% das respostas e pelo fragmento de fala: “Porque é um emprego fixo e aguardo 

aposentadoria” (PcD-9). 

Os participantes da pesquisa demonstraram ampla preferência (52,9%) por trabalhos em 

que possam exercer sua independência e autonomia, uso da criatividade e uso da 

capacidade de resolver problemas e desafios e desejam desempenhar atividades em que 

possam praticar tais capacidades “(...) áreas em que exijam mais de mim” (PcD-35). 

No entanto, apresentaram uma preferência ainda maior (54,9%) por realizar trabalhos que 

beneficiem outras pessoas e à sociedade. Desejam ainda utilizar da própria experiência 

para auxiliar outros: “(...) Refletindo sobre a minha situação, percebo que poderei usar 

tudo isso que tenho passado, para que no futuro possa ajudar outras pessoas com 

deficiência na inserção do mercado de trabalho e empresas a conseguir explorar e 

motivar uma pessoa com deficiência a fazer o seu melhor dentro de suas limitações” (PcD-

27) 

A figura 3 mostra as preferências de planejamento de carreira dos 51 respondentes da 

pesquisa. 
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Figura 3 – Porcentagens de respostas para cada âncora 

 

 

6.3 – Análise da relação entre qualidade de vida no trabalho e gestão da carreira 

entre profissionais com deficiência 

A relação entre Qualidade de Vida no Trabalho e Gestão da Carreira Profissional foi 

verificada por meio da análise de regressão linear múltipla. Dessa forma, buscou-se 

identificar as variáveis específicas para a predição da QVT, ou seja, o quanto as variáveis 

de gestão de carreira explicam os fatores de QVT e se há mudanças na presença de outras 

variáveis. Nas análises, adotaram-se como variáveis dependentes os doze fatores de QVT - 

oito fatores referentes ao modelo proposto por Walton (1973) e os quatro fatores 

identificados a partir do modelo proposto por Hackman e Oldham (1975) - e como 

variáveis independentes foram tomados os quatro fatores de desenvolvimento e gestão da 

carreira (Bendassoli, 2009; Dutra, 2011; Kiliminik, 2000; Chanlat, 1995; Oliveira, 2003), 

as ações de desenvolvimento da carreira profissional na organização (Bendassoli, 2009; 

Chanlat, 1995) , as variáveis sociodemográficas, além das oito âncoras de carreiras (Dutra, 

2011; Kiliminik, 2000). As variáveis dependentes e independentes estão organizadas na 

tabela 25. 

Tabela 25 – Organização das variáveis dependentes e variáveis independentes 

Variáveis dependentes Variáveis independentes 



95 

 

Fatores de Qualidade de Vida no Trabalho de acordo 

Walton (1973) e Hackman e Oldham (1975) 

Fatores de Gestão e Desenvolvimento da Carreira 

Profissional, Informações sociodemográficas,  

Ações de desenvolvimento da carreira profissional 

na organização e Âncoras de Carreira 

1- Remuneração 1- Investimento da empresa em profissionais 

com deficiência 

2- Condições de trabalho 2- Investimentos da empresa nos funcionários 

em geral 

3- Uso e desenvolvimento de capacidades  3- Formas de gestão de carreira adotadas pela 

empresa 

4- Oportunidades de crescimento profissional 4- Formas de desenvolvimento da carreira 

adotadas pelos funcionários 

5- Integração social 5- Cargo (0:Gerência; 1:Funcional) 

6- Direitos na instituição 6- Tempo de trabalho (0:Até 5 anos; 1:Mais de 

5 anos) 

7- Equilíbrio trabalho e vida 7- Escolaridade (0:Até ensino médio 

completo; 1:Graduação ou Especialização) 

8- Relevância do trabalho 8-Salário (0:Até 4 salários mínimos; 1: Mais de      

4 salários mínimos) 

9- Impacto do trabalho 9-Tipo de deficiência (0:Auditiva e visual; 1: 

Física) 

10- Exigências do trabalho e feedback 10-Idade (0:Até 40 anos; 1:Mais de 40 anos) 

11- Autonomia  11-Sexo (0:Feminino; 1:Masculino) 

12- Identidade da tarefa 12-Satisfação com o trabalho (0:Sim; 1:Não) 

 13- Pretensão de desenvolver a carreira (0:Sim; 

1:Não) 

 14- Pretensão de permanecer no mesmo cargo 

(0:Sim; 1:Não) 

 15- Desejo de trabalhar em um cargo que 

proporcione maiores rendimentos 

financeiros (0:Sim; 1:Não) 

 16- Consideração da empresa para mudança de 

função (0:Tempo de serviço; 

1:Qualificação e Competência) 

 17- Formas de desenvolvimento da carreira por 

parte do funcionário (0:Não busca 

desenvolver carreira; 1: Busca desenvolver 

a carreira e encontra incentivos da empresa; 

1: Busca desenvolver a carreira e encontra 

barreiras por parte da empresa) 

 18- Âncora 1 – Competência gerencial (0:Sim; 

1:Não) 

 19- Âncora 2 – Competência técnica e 

funcional (0:Sim; 1:Não) 

 20- Âncora 3 – Segurança e estabilidade 

(0:Sim; 1:Não) 

 21- Âncora 4 – Criatividade (0:Sim; 1:Não) 

 22- Âncora 5 – Autonomia e independência 

(0:Sim; 1:Não) 

 23- Âncora 6- Senso de serviço e dedicação à 

causa (0:Sim; 1:Não) 

 24- Âncora 7 – Desafio constante (0:Sim; 

1:Não) 

 25- Âncora 8 – Estilo de vida integrado (0:Sim; 

1:Não) 
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Para cada variável dependente (fatores de QVT), foram realizados dois blocos de análise 

de regressão linear múltipla: em um primeiro bloco, relacionou-se somente com os fatores 

de gestão da carreira (Investimento da empresa em profissionais com deficiência, 

Investimento da empresa na carreira de seus funcionários em geral, Formas de gestão da 

carreira adotadas pela empresa, Formas de desenvolvimento da carreira adotadas pelos 

funcionários na empresa), a fim de verificar o quanto tais fatores influenciam por si só a 

qualidade de vida no trabalho; em um segundo bloco, foram introduzidas, como possíveis 

variáveis explicativas, as variáveis sociodemográficas5, as ações de desenvolvimento da 

carreira profissional na organização e as âncoras de carreira, a fim de verificar o quanto 

influenciam na QVT e as variações que elas proporcionam na interação QVT - Gestão e 

desenvolvimento de carreira. 

Os modelos de regressão foram construídos por meio do método stepwise, no qual a 

seleção de entrada das variáveis preditivas é feita estatisticamente e não por hipóteses 

teóricas prévias. No método stepwise, são fornecidos vários modelos de regressão, com 

diferentes combinações de variáveis independentes, seguindo uma ordem decrescente de 

importância explicativa para as variações ocorridas. Assim, a diferença no percentual 

explicado (R
2
 ajustado), quando se compara o segundo bloco de análise com o primeiro, 

indica o quanto as variáveis sociodemográficas, as ações de desenvolvimento da carreira 

na organização e as âncoras de carreira acrescentam ao modelo explicativo da QVT, para 

além do que as variáveis de gestão da carreira já explicaram. Adotou-se 0,10 como 

probabilidade de entrada de uma variável no modelo e 0,20 como probabilidade de saída 

de uma variável. 

Para cada análise realizada, foi calculado o índice de Durbin-Watson, que testa se os 

resíduos adjacentes ao plano de regressão são correlacionados e corrobora a hipótese de 

distribuição normal dos dados quando seus valores são próximos ou superiores a 2. Além 

disso, em todas as análises, foi incluída a constante nos modelos de regressão. 

                                                 

5
 As variáveis sociodemográficas e as ações de desenvolvimento da carreira na organização, por 

apresentarem mais de uma possibilidade de resposta, tiveram suas respostas divididas em dois níveis (0 e 1), 

a fim de que se possa comparar um nível com o outro, tal como permite a análise de regressão linear 

múltipla.  
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As tabelas 26 a 37 apresentam os dados das análises de regressão múltipla conduzidas. 

Nessas tabelas, estão presentes apenas os resultados das variáveis que foram significativas 

nos modelos finais de cada análise, ou melhor, os modelos que melhor explicaram a 

variação dos escores globais de mudança percebida. 

Na tabela 26, são apresentados os resultados da análise de regressão linear múltipla do 

fator Remuneração, que foi avaliado no Inventário de Qualidade de Vida, em comparação 

com as variáveis de desenvolvimento e gestão de carreira, medidas pelo Questionário de 

Desenvolvimento de Carreira, no bloco 1, e as mudanças ocorridas na presença de outras 

variáveis, no bloco 2. 

Tabela 26 – Análise de regressão linear múltipla do fator Remuneração e as variáveis 

preditivas. 

Bloco 1 

Variáveis preditivas Beta 
Erro 

padrão 
Beta padronizado t p 

Constante 1,295 0,502  2,582 0,013* 

Investimento da empresa em 

profissionais com deficiência 
0,275 0,124 0,376 2,218 0,031* 

Formas de desenvolvimento da carreira 

adotadas pelos funcionários na empresa 
0,318 0,175 0,307 1,813 0,076 

R² ajustado = 0,385; F(2,48) = 16,627; p = 0,000; DW = 1,938. / Nota: * p < 0,05. 

      
Bloco 2 

Variáveis preditivas Beta 
Erro 

padrão 
Beta padronizado t p 

Constante 1,864 0,460  4,056 0,000* 

Investimento da empresa em 

profissionais com deficiência 
0,111 0,091 0,151 1,225 0,228 

Formas de desenvolvimento da carreira 

adotadas pelos funcionários na empresa 
0,476 0,132 0,459 3,615 0,001* 

Tipo de deficiência  -0,967 0,229 -0,335 -4,218 0,000* 

Busca de desenvolvimento da carreira e 

encontra incentivos da empresa 
0,652 0,218 0,250 2,990 0,005* 

Salário 0,758 0,246 0,291 3,078 0,004* 

Idade -0,705 0,232 -0,273 -3,037 0,004* 

Âncora 7 – Desafio constante -0,795 0,222 -0,308 -3,579 0,001* 

Tempo que trabalha na empresa -0,491 0,236 -0,190 -2,075 0,044* 
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Pretensão em trabalhar em um cargo 

com maiores rendimentos financeiros 
0,501 0,257 0,160 1,947 0,059 

Escolaridade 0,468 0,271 0,158 1,724 0,092 

R² ajustado = 0,724; F(10,40) = 14,142; p = 0,000; DW = 1,590. / Nota: * p < 0,05. 

 

A tabela 26 apresenta os resultados para análise de regressão para o fator Remuneração. 

Como pode-se observar, dois fatores de desenvolvimento da carreira (Investimento da 

empresa em profissionais com deficiência e Formas de desenvolvimento da carreira 

adotadas pelos funcionários na empresa) explicam 38,5% (R² ajustado = 0,385) a 

satisfação com a remuneração. O que permite concluir que quando os trabalhadores com 

deficiência percebem que a empresa está investindo neles e que eles próprios estão 

adotando formas de desenvolver a carreira profissional, há uma maior tendência a se 

sentirem satisfeitos com a remuneração que recebem.  

No entanto, quando as demais variáveis independentes são inseridas, verifica-se um 

aumento no poder explicativo do modelo para 72,4% (R² ajustado = 0,724). Dessa forma, 

quando a pessoa tem deficiência auditiva ou visual (comparada às pessoas com deficiência 

física), busca desenvolver a carreira e encontra incentivos por parte da empresa (em 

comparação às pessoas que não buscam desenvolver suas carreiras profissionais), recebe 

mais de 4 salários mínimos (comparada a quem recebe menos que 4 salários mínimos), 

possui idade até 40 anos (em comparação às pessoas com mais de 40 anos), não possui a 

âncora do desafio constante (ou seja, pessoas que não associam o sucesso ao ato vencer 

desafios, resolver problemas complexos ou derrotar oponentes em comparação àquelas que 

associam), trabalha a menos de 5 anos na empresa (comparada a quem trabalha há mais de 

5 anos), pretende trabalhar em um cargo que possa obter maiores rendimentos financeiros 

(em relação às pessoas que não o pretendem) e possui graduação ou especialização (em 

comparação às pessoas que possuem grau de escolaridade até o ensino médio completo), o 

grau de satisfação com a remuneração é ainda maior.  

Ao se submeter o fator Condições de trabalho (QVT) à análise de regressão linear múltipla, 

obtêm-se os resultados apresentados na tabela 27. 

Tabela 27 – Análise de regressão linear múltipla do fator Condições de trabalho e as 

variáveis preditivas. 

Bloco 1 
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Variáveis preditivas Beta 
Erro 

padrão 
Beta padronizado t p 

Constante 2,227 0,475  4,686 0,000* 

Investimento da empresa em 

profissionais com deficiência 
0,227 0,117 0,339 1,931 0,059 

Formas de desenvolvimento da carreira 

adotadas pelos funcionários na empresa 
0,289 0,166 0,305 1,737 0,089 

R² ajustado = 0,338; F(2,48) = 13,756; p = 0,000; DW = 1,794. / Nota: * p < 0,05. 

      
Bloco 2 

Variáveis preditivas Beta 
Erro 

padrão 
Beta padronizado t p 

Constante 2,684 0,538  4,987 0,000* 

Investimento da empresa em 

profissionais com deficiência 
0,088 0,096 0,131 0,910 0,368 

Formas de desenvolvimento da carreira 

adotadas pelos funcionários na empresa 
0,284 0,133 0,301 2,142 0,038* 

Tempo que trabalha na empresa  -0,678 0,210 -0,288 -3,238 0,002* 

Âncora 3 – Segurança e estabilidade 0,750 0,223 0,318 3,355 0,002* 

Âncora 5 – Autonomia e independência -0,804 0,260 -0,341 -3,095 0,003* 

Busca de desenvolvimento da carreira e 

encontra barreiras da empresa 
-0,690 0,239 -0,291 -2,884 0,006* 

Não pretende desenvolver carreira 0,533 0,291 0,180 1,834 0,074 

Tipo de deficiência 0,391 0,251 0,148 1,560 0,126 

R² ajustado = 0,613; F(8,42) = 10,882; p = 0,000; DW = 1,839. / Nota: * p < 0,05. 

 

Nos resultados apresentados na tabela 27, é possível observar que dois fatores de 

desenvolvimento da carreira (Investimento da empresa em profissionais com deficiência e 

Formas de desenvolvimento da carreira adotadas pelos funcionários na empresa) explicam 

33,8% (R² ajustado = 0,338) a satisfação com as condições de trabalho. Portanto, pode-se 

concluir que quando os trabalhadores com deficiência percebem o investimento da 

empresa sobre eles e que eles próprios estão adotando formas de desenvolver a carreira 

profissional, tendem a se sentirem mais satisfeitos com as condições de trabalho oferecidas 

pela organização.  

Ao inserir as demais variáveis independentes, verifica-se um aumento no poder explicativo 

do modelo para 61,3% (R² ajustado = 0,613). Desse modo, quando os trabalhadores com 

deficiência trabalham na empresa a menos de 5 anos (comparados àqueles que trabalham 
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há mais de 5 anos), buscam segurança e estabilidade na vida profissional (pessoas que têm 

a âncora 3 como preferência), não possuem a âncora de independência e autonomia (ou 

seja, pessoas que não desejam trabalhar em um cargo no qual possa exercer sua 

independência e autonomia na realização das funções), não buscam formas de desenvolver 

a carreira profissional (em comparação às pessoas que buscam desenvolver a carreira e 

encontram barreiras), não pretendem desenvolver a carreira (comparados aos que 

pretendem) e possuem deficiência física (comparados às que possuem deficiência auditiva 

ou visual) o grau de satisfação com as condições de trabalho é ainda maior.  

A tabela 28 apresenta os resultados da análise de regressão linear múltipla do fator Uso e 

desenvolvimento das capacidades (QVT). 

Tabela 28 – Análise de regressão linear múltipla do fator Uso e desenvolvimento das 

capacidades e as variáveis preditivas. 

Bloco 1 

Variáveis preditivas Beta 
Erro 

padrão 
Beta padronizado t p 

Constante 1,742 0,323  5,398 0,000* 

Investimento da empresa em 

profissionais com deficiência 
0,483 0,115 0,631 4,199 0,000* 

Formas de gestão da carreira adotadas 

pela empresa 
0,549 0,164 0,615 3,344 0,002* 

Investimento da empresa na carreira de 

seus funcionários em geral 
-0,390 0,197 -0,415 -1,982 0,053 

R² ajustado = 0,633; F(3,47) = 29,703; p = 0,000; DW = 1,887. / Nota: * p < 0,05. 

      
Bloco 2 

Variáveis preditivas Beta 
Erro 

padrão 
Beta padronizado t p 

Constante 1,823 0,373  4,885 0,000* 

Investimento da empresa em 

profissionais com deficiência 
0,467 0,097 0,610 4,810 0,000* 

Formas de gestão da carreira adotadas 

pela empresa 
-0,528 0,171 -0,562 -3,088 0,004* 

Investimento da empresa na carreira de 

seus funcionários em geral 
0,453 0,141 0,508 3,210 0,003* 

Satisfação com o trabalho 0,558 0,251 0,206 2,227 0,031* 

O que empresa considera para mudanças 

de funções 
0,713 0,307 0,201 2,319 0,025* 
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Âncora 3 – Segurança e estabilidade 0,386 0,199 0,143 1,934 0,060 

Âncora 5 – Autonomia e independência -0,412 0,241 -0,153 -1,713 0,094 

R² ajustado = 0,747; F(7,43) = 22,084; p = 0,000; DW = 2,062. / Nota: * p < 0,05. 

 

Para a análise de regressão do fator Uso e desenvolvimento das capacidades, a tabela 28 

apresentou relação com três fatores de desenvolvimento da carreira – Investimento da 

empresa em profissionais com deficiência, Formas de gestão adotadas pela empresa, 

Investimento da empresa na carreira de seus funcionários em geral (influenciando de forma 

negativa) – como explicativos para 63,3% (R² ajustado = 0,633) de satisfação com o uso e 

desenvolvimento das capacidades por parte da organização de trabalho, ou seja, quando os 

trabalhadores com deficiência percebem o investimento da empresa neles e as formas de 

gestão adotadas pela empresa, há uma maior disposição para se sentirem satisfeitos com o 

uso e desenvolvimento das capacidades; mas a percepção de que a empresa está investindo 

na carreira dos funcionários em geral tem uma relação negativa com a satisfação com o uso 

e desenvolvimento das capacidades. 

Ao inserir as variáveis sociodemográficas e de âncoras de carreira, verifica-se um aumento 

no poder explicativo do modelo para 74,7% (R² ajustado = 0,747). Assim sendo, quando os 

trabalhadores com deficiência se sentem satisfeitos com o trabalho (comparados àqueles 

que não se sentem satisfeitos), percebem que a empresa considera as qualificações e 

competências dos funcionários para mudanças de funções (em comparação com os que 

percebem o tempo como principal fator considerado pela empresa para mudanças de 

funções), buscam segurança e estabilidade na vida profissional (pessoas que têm a âncora 3 

como preferência) e não possuem a âncora de independência e autonomia (ou seja, pessoas 

que não desejam trabalhar em um cargo no qual possa exercer sua independência e 

autonomia na realização das funções), o grau de satisfação com o uso e desenvolvimento 

das capacidades é maior.  

No entanto, nota-se uma inversão6 na relação dos fatores de desenvolvimento da carreira 

com o fator Uso e desenvolvimento das capacidades, quando os fatores sociodemográficos 

                                                 

6
 Segundo Mullet (1976, citado por Montgomery, Peck & Vining, 2006, p.112), há quatro possíveis motivos 

para a inversão dos sinais dos coeficientes betas em um modelo de regressão múltipla: 1) Pequena variação 

dos valores das variáveis independentes, onde os coeficientes betas terão sinais inesperados; 2) Seleção 

incorreta das variáveis independentes ou regressoras, isto é, outras variáveis independentes importantes para 

o modelo não foram inclusas; 3) Relação de multicolinearidade entre as variáveis independentes; 4) Erro na 
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e de âncora de carreira são incluídos na análise.  O fator Formas de gestão adotadas pela 

empresa passa a ter uma influência negativa no modelo explicativo, enquanto o 

Investimento da empresa na carreira de seus funcionários em geral, que antes exercia 

influência negativa, passa a ser positiva. Em outras palavras, em relação ao Uso e 

desenvolvimento das capacidades, há uma maior satisfação quando: os trabalhadores com 

deficiência percebem o investimento da empresa sobre eles; não percebem formas de 

gestão de carreira adotadas pela empresa; percebem o investimento da empresa na carreira 

de seus funcionários em geral; se sentem satisfeitos com o trabalho; percebem que a 

empresa considera as qualificações e competências dos funcionários para mudanças de 

funções; buscam segurança e estabilidade na vida profissional e não possuem a âncora de 

independência e autonomia. 

Na tabela 29, são apresentados os resultados da análise de regressão linear múltipla do 

fator Oportunidades de crescimento profissional (QVT). 

Tabela 29 – Análise de regressão linear múltipla do fator Oportunidades de crescimento 

profissional e as variáveis preditivas. 

Bloco 1 

Variáveis preditivas Beta 
Erro 

padrão 
Beta padronizado t p 

Constante 0,368 0,270  1,364 0,179 

Formas de gestão da carreira adotadas 

pela empresa  
0,628 0,099 0,655 6,363 0,000* 

Investimento da empresa em 

profissionais com deficiência 
0,228 0,085 0,278 2,695 0,010* 

R² ajustado = 0,772; F(2,48) = 85,768; p = 0,000; DW = 2,020. / Nota: * p < 0,05. 

      
Bloco 2 

Variáveis preditivas Beta 
Erro 

padrão 
Beta padronizado t p 

Constante 0,434 0,285  1,525 0,135 

Formas de gestão da carreira adotadas 

pela empresa  
0,270 0,067 0,329 4,063 0,000* 

Investimento da empresa em 

profissionais com deficiência 
0,529 0,081 0,553 6,563 0,000* 

                                                                                                                                                    

programação. Da comparação do modelo do Bloco 1 com relação ao modelo do Bloco 2, observa-se que 

quatro novas variáveis independentes, consideradas importantes para o modelo, foram incluídas, o que se 

relaciona com o segundo caso descrito por Mullet (1976). 
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Satisfação com o trabalho 0,566 0,184 0,195 3,071 0,004* 

Âncora 2 – Competência técnica e 

funcional 
-0,535 0,157 -0,185 -3,399 0,001* 

Âncora 3- Segurança e estabilidade 0,245 0,161 0,084 1,518 0,137 

Escolaridade 0,421 0,179 0,127 2,350 0,024* 

Tipo de deficiência -0,348 0,176 -0,107 -1,979 0,054 

Não pretende desenvolver carreira -0,963 0,573 -0,092 -1,681 0,100 

R² ajustado = 0,870; F(8,42) = 42,922; p = 0,000; DW = 2,025. / Nota: * p < 0,05. 

 

Na tabela 29, pode-se perceber que Formas de gestão da carreira adotadas pela empresa e 

Investimento da empresa em profissionais com deficiência explicam 77,2% do grau de 

satisfação para o fator Oportunidades de crescimento profissional, o que pode esclarecer 

que os trabalhadores com deficiência sentem-se mais satisfeitos com as oportunidades de 

crescimento profissional oferecidas pela empresa quando percebem que a organização 

adota formas de gestão da carreira profissional e investe em seus funcionários com 

deficiência. Tais resultados corroboram a afirmativa de Veloso et al. (2011), de que a 

forma de gestão de carreira pela empresa influencia diretamente na percepção dos 

trabalhadores sobre as oportunidades de crescimento. 

Quando outras variáveis são acrescentadas, o poder explicativo do modelo aumenta para 

87,0%, ou seja, o grau de satisfação com as oportunidades de crescimento é ainda maior 

quando: as PcDs sentem-se satisfeitas com o trabalho (em comparação com as que não se 

sentem satisfeitas); não possuem a âncora de competência técnica e funcional como 

preferência de carreira (pessoas que desejam trabalhar em um cargo compatível com sua 

formação específica, seja ela técnica ou funcional); possuem a âncora de segurança e 

estabilidade como preferência (pessoas que desejam atingir segurança e estabilidade no 

emprego); possuem graduação ou especialização (comparadas às que possuem até o ensino 

médio completo); possuem deficiência auditiva ou visual (em comparação às que possuem 

deficiência física) e pretendem desenvolver a carreira profissional (confrontadas com as 

que não o pretendem).  

Ao submeter o fator Integração social (QVT) à análise de regressão linear múltipla, são 

observados os resultados da tabela 30. 

Tabela 30 – Análise de regressão linear múltipla do fator Integração social e as variáveis 

preditivas. 
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Bloco 1 

Variáveis preditivas Beta 
Erro 

padrão 
Beta padronizado t p 

Constante 3,023 0,297  10,176 0,000* 

Investimento da empresa em 

profissionais com deficiência  
0,255 0,073 0,512 3,471 0,001* 

Formas de desenvolvimento da carreira 

adotadas pelos funcionários na empresa 
0,194 0,104 0,276 1,871 0,068 

R² ajustado = 0,533; F(2,48) = 29,519; p = 0,000; DW = 1,571. / Nota: * p < 0,05. 

      
Bloco 2 

Variáveis preditivas Beta 
Erro 

padrão 
Beta padronizado t p 

Constante 3,189 0,285  11,182 0,000* 

Investimento da empresa em 

profissionais com deficiência  
0,220 0,069 0,442 3,176 0,003* 

Formas de desenvolvimento da carreira 

adotadas pelos funcionários na empresa 
0,154 0,098 0,219 1,575 0,122 

Satisfação com o trabalho 0,481 0,176 0,274 2,726 0,009* 

Tempo de trabalho na empresa -0,240 0,157 -0,137 -1,523 0,134 

R² ajustado = 0,598; F(4,46) = 19,558; p = 0,000; DW = 1,723. / Nota: * p < 0,05. 

 

A tabela 30 mostra os resultados para a regressão linear do fator Integração social na 

organização. Segundo seus dados, dois fatores de desenvolvimento da carreira 

(Investimento da empresa em profissionais com deficiência e Formas de desenvolvimento 

da carreira adotadas pelos funcionários na empresa) explicam 53,3% o grau de satisfação 

com o referido fator de QVT. O que quer dizer que quando os profissionais com 

deficiência percebem o investimento da organização sobre eles e percebem formas de 

desenvolvimento da carreira adotadas pelos funcionários, há uma tendência a se sentirem 

mais satisfeitos com a integração social na organização. 

Porém, quando esses profissionais se sentem satisfeitos com o trabalho (em comparação 

com os que não se sentem satisfeitos) e trabalham a menos 5 anos na empresa (comparados 

aos que trabalham há mais de 5 anos), ocorre um aumento para 59,8% no poder explicativo 

do modelo. 

Ao realizar a análise de regressão linear múltipla do fator Direitos na instituição (QVT), 

são gerados os resultados apresentados na tabela 31. 
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Tabela 31 – Análise de regressão linear múltipla do fator Direitos na instituição e as 

variáveis preditivas. 

Bloco 1 

Variáveis preditivas Beta 
Erro 

padrão 
Beta padronizado t p 

Constante 1,259 0,388  3,243 0,002* 

Investimento da empresa em 

profissionais com deficiência  0,218 0,105 0,300 2,076 0,043* 

Formas de gestão da carreira adotadas 

pela empresa 0,273 0,117 0,321 2,320 0,025* 

Formas de desenvolvimento da carreira 

adotadas pelos funcionários na empresa 0,282 0,143 0,274 1,979 0,054 

R² ajustado = 0,645; F(3,47) = 31,325; p = 0,000; DW = 1,976. / Nota: * p < 0,05. 

      
Bloco 2 

Variáveis preditivas Beta 
Erro 

padrão 
Beta padronizado t p 

Constante 1,549 0,366  4,235 0,000* 

Investimento da empresa em 

profissionais com deficiência  0,195 0,097 0,268 2,018 0,050 

Formas de gestão da carreira adotadas 

pela empresa 0,369 0,133 0,358 2,776 0,008* 

Formas de desenvolvimento da carreira 

adotadas pelos funcionários na empresa 0,110 0,121 0,130 0,911 0,367 

Busca de desenvolvimento da carreira e 

encontra incentivos 0,766 0,245 0,296 3,122 0,003* 

Tipo de deficiência -0,362 0,227 -0,126 -1,595 0,118 

R² ajustado = 0,708; F(5,45) = 25,202; p = 0,000; DW = 1,946. / Nota: * p < 0,05. 

 

A tabela 31 aponta que três fatores de desenvolvimento da carreira (Investimento da 

empresa em profissionais com deficiência, Formas de gestão da carreira adotadas pela 

empresa e Formas de desenvolvimento da carreira adotadas pelos funcionários na empresa) 

explicam 64,5% (R² ajustado = 0,645) o grau de satisfação dos trabalhadores com 

deficiência com os direitos na instituição. Dessa forma, quando os trabalhadores com 

deficiência percebem que a empresa busca investir neles, adota formas de gestão da 

carreira e que os funcionários adotam formas de desenvolver a carreira profissional na 

empresa, eles se sentem mais satisfeitos com os direitos na instituição. 
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O poder explicativo do modelo aumenta para 70,8% (R² ajustado = 0,708), ou seja, há um 

acréscimo no grau de satisfação com o fator Direitos na instituição, quando os 

trabalhadores com deficiência buscam desenvolver a carreira profissional e encontram 

incentivos (em comparação com os que não buscam desenvolver a carreira) e possuem 

deficiência auditiva ou visual (comparados com os que possuem deficiência física).  

Na tabela 32, são apresentados os resultados da análise de regressão linear múltipla do 

fator Equilíbrio trabalho e vida (QVT) e as variáveis de gestão de carreira, no bloco 1, e as 

mudanças ocorridas na presença de outras variáveis preditivas, no bloco 2. 

Tabela 32 – Análise de regressão linear múltipla do fator Equilíbrio trabalho e vida e as 

variáveis preditivas. 

Bloco 1 

Variáveis preditivas Beta 
Erro 

padrão 
Beta padronizado t p 

Constante 2,543 0,338  7,524 0,000* 

Investimento da empresa em 

profissionais com deficiência  0,407 0,091 0,537 4,455 0,000* 

R² ajustado = 0,274; F(1,49) = 19,849; p = 0,000; DW = 2,143. / Nota: * p < 0,05. 

      
Bloco 2 

Variáveis preditivas Beta 
Erro 

padrão 
Beta padronizado t p 

Constante 2,955 0,502  5,883 0,000* 

Investimento da empresa em 

profissionais com deficiência  0,235 0,081 0,311 2,897 0,006* 

Tempo de trabalho na empresa -0,821 0,265 -0,308 -3,096 0,004* 

Pretensão de permanecer no mesmo 

cargo 1,372 0,372 0,448 3,688 0,001* 

Âncora 3 – Segurança e estabilidade 0,979 0,289 0,366 3,388 0,002* 

Escolaridade -0,787 0,325 -0,257 -2,419 0,020* 

Tipo de deficiência 0,541 0,300 0,181 1,803 0,079 

Não pretende desenvolver carreira  2,197 1,022 0,228 2,149 0,038* 

Âncora 5 – Autonomia e independência -0,809 0,379 -0,302 -2,136 0,039* 

Âncora 6 – Senso de serviço e dedicação 

à causa 0,544 0,327 0,203 1,665 0,103 

R² ajustado = 0,555; F(9,41) = 7,935; p = 0,000; DW = 2,273. / Nota: * p < 0,05. 
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A tabela 32 mostra que o fator Investimento da empresa em profissionais com deficiência 

explica 27,4% (R² ajustado = 0,274) a satisfação com o fator de QVT Equilíbrio trabalho e 

vida. O que quer dizer que quando os trabalhadores com deficiência percebe o 

investimento da empresa sobre eles, há uma maior tendência em se sentirem mais 

satisfeitos com o equilíbrio entre o tempo em que trabalham na empresa e o tempo 

dedicado à vida pessoal. 

O valor explicativo do modelo aumenta para 55,5% (R² ajustado = 0,555) na presença das 

variáveis: tempo de trabalho na empresa inferior a 5 anos (em comparação a quem trabalha 

há mais de 5 anos na empresa); pretensão do trabalhador em permanecer no mesmo cargo 

(em comparação aos que pretendem mudar de cargo); preferência pela âncora de segurança 

e estabilidade; escolaridade até ensino médio completo (comparado a quem possui 

graduação ou especialização); possuir deficiência física (comparado a quem possui 

deficiência auditiva ou visual); não pretender desenvolver a carreira profissional (em 

comparação a quem o pretende); não ter preferência pela âncora de autonomia e 

independência (comparado com trabalhadores que buscam trabalhar em um cargo em que 

possa exercer autonomia e independência para realizar as funções), e preferência pela 

âncora  de senso de serviço e dedicação à causa (pessoas que desejam trabalhar em funções 

que possam beneficiar outras pessoas e à sociedade).  

A tabela 33 apresenta os resultados da análise de regressão linear múltipla do fator 

Relevância do trabalho (QVT). 

Tabela 33– Análise de regressão linear múltipla do fator Relevância do trabalho e as 

variáveis preditivas. 

Bloco 1 

Variáveis preditivas Beta 
Erro 

padrão 
Beta padronizado t p 

Constante 2,500 0,309  8,091 0,000* 

Formas de gestão da carreira adotadas 

pela empresa 0,543 0,074 0,723 7,332 0,000* 

R² ajustado = 0,513; F(1,49) = 53,763; p = 0,000; DW = 1,994. / Nota: * p < 0,05. 

      
Bloco 2 

Variáveis preditivas Beta 
Erro 

padrão 
Beta padronizado t p 

Constante 3,368 0,391  8,612 0,000* 
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Formas de gestão da carreira adotadas 

pela empresa 0,456 0,068 0,607 6,740 0,000* 

Âncora 2 – Competência técnica e 

funcional -0,430 0,204 -0,189 -2,108 0,041* 

Pretende trabalhar em um cargo com 

maiores rendimentos financeiros 0,713 0,234 0,258 3,053 0,004* 

Cargo -0,575 0,255 -0,201 -2,256 0,029* 

Âncora 3 – Segurança e estabilidade 0,413 0,199 0,182 2,076 0,044* 

Âncora 5 – Autonomia e independência -0,413 0,215 -0,182 -1,918 0,062 

R² ajustado = 0,673; F(6,44) = 18,188; p = 0,000; DW = 1,722. / Nota: * p < 0,05. 

 

De acordo com os resultados apresentados na tabela 33, a satisfação com o fator 

Relevância do trabalho é explicada em 51,3% (R² ajustado = 0,513) pelas Formas de 

gestão de carreira adotadas pela empresa. Tal resultado permite perceber que os 

trabalhadores com deficiência tendem a se sentir mais satisfeitos com a relevância do 

trabalho ao perceberem que a empresa adota formas para gestão de carreira. 

O valor explicativo desse modelo aumenta para 67,3% (R² ajustado = 0,673) quando são 

inseridas as seguintes variáveis: o trabalhador não possuir preferência pela âncora 

competência técnica e funcional (comparado com o trabalhador que deseja ter um cargo 

condizente com a formação profissional específica – técnica ou superior); pretender 

trabalhar em um cargo com maiores rendimentos financeiros, independentemente da 

função exercida (em comparação a quem não o pretendem); estar alocado em cargos de 

gerência (em comparação aos que estão alocados em cargos funcionais); desejar segurança 

e estabilidade (comparados com os trabalhadores que não possui tal âncora como 

preferência de carreira), e não desejar exercer autonomia e independência no trabalho (em 

comparação a quem possui tal âncora de carreira como preferência).  

Ao submeter o fator Impacto do trabalho (QVT) à análise de regressão linear múltipla, são 

encontrados os resultados apresentados na tabela 34. 

Tabela 34 – Análise de regressão linear múltipla do fator Impacto do trabalho e as 

variáveis preditivas. 

Bloco 1 

Variáveis preditivas Beta 
Erro 

padrão 
Beta padronizado t p 

Constante 2,876 0,295  9,766 0,000* 



109 

 

Formas de gestão da carreira adotadas 

pela empresa 0,491 0,108 0,801 4,560 0,000* 

Investimento da empresa em 

profissionais com deficiência -0,162 0,092 -0,309 -1,760 0,085 

R² ajustado = 0,337; F(2,48) = 13,700; p = 0,000; DW = 2,636. / Nota: * p < 0,05. 

      
Bloco 2 

Variáveis preditivas Beta 
Erro 

padrão 
Beta padronizado t p 

Constante 2,293 0,398  5,759 0,000* 

Formas de gestão da carreira adotadas 

pela empresa 0,402 0,083 0,656 4,815 0,000* 

Investimento da empresa em 

profissionais com deficiência -0,208 0,071 -0,396 -2,947 0,005* 

Tempo de trabalho na empresa 0,367 0,183 0,198 2,008 0,051 

Tipo de deficiência 0,684 0,194 0,330 3,526 0,001* 

Sexo 0,583 0,188 0,305 3,095 0,004* 

Âncora 3 – Segurança e estabilidade 0,760 0,183 0,411 4,146 0,000* 

Âncora 6 – Senso de serviço e dedicação 

à causa -0,450 0,170 -0,242 -2,654 0,011* 

Idade 0,373 0,183 0,201 2,037 0,048* 

Cargo -0,357 0,220 -0,153 -1,621 0,113 

R² ajustado = 0,634; F(9,41) = 10,634; p = 0,000; DW = 2,221. / Nota: * p < 0,05. 

 

Segundo os dados da tabela 34, a percepção das formas de gestão da carreira adotadas pela 

empresa influencia positivamente no grau de satisfação com o impacto do trabalho, ou 

seja, na percepção do quanto o trabalho afeta outras pessoas, enquanto a percepção do 

investimento da empresa em trabalhadores com deficiência influencia negativamente na 

satisfação com tal fator. Esse modelo tem um valor explicativo de 33,7% (R² ajustado = 

0,337). Portanto, pode-se dizer que quando o trabalhador com deficiência percebe que a 

empresa adota formas de gestão de carreira e não percebe que a empresa investe sobre eles, 

há uma tendência a se sentirem satisfeitos com o impacto que o trabalho gera sobre outras 

pessoas. 

No entanto, tal valor aumenta para 63,4% (R² ajustado = 0,634) quando na presença das 

seguintes variáveis para os trabalhadores com deficiência: tempo de trabalho na empresa 

superior a 5 anos (comparados com aqueles que trabalham a menos de 5 anos na empresa); 
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possuir deficiência física (comparados aos que possuem deficiência auditiva ou visual); ser 

do sexo masculino; possuir a âncora segurança e estabilidade como preferência de carreira 

(em comparação com os que não a preferem); não possuir a âncora senso de serviço e 

dedicação à causa (em comparação com os que buscam trabalhar em uma função que possa 

beneficiar outras pessoas e à sociedade); ter até 40 anos de idade (comparados com os que 

possuem mais de 40 anos); estar alocado no cargo de gerência (em comparação aos que 

estão alocados em cargos funcionais).  

Na tabela 35, são apresentados os resultados da análise de regressão linear múltipla do 

fator Exigências do trabalho e feedback (QVT). 

Tabela 35 – Análise de regressão linear múltipla do fator Exigências do trabalho e 

feedback e as variáveis preditivas. 

Bloco 1 

Variáveis preditivas Beta 
Erro 

padrão 
Beta padronizado t p 

Constante 2,439 0,372  6,562 0,000* 

Formas de gestão da carreira adotadas 

pela empresa 0,359 0,089 0,498 4,025 0,000* 

R² ajustado = 0,233; F(1,49) = 16,203; p = 0,000; DW = 2,081. / Nota: * p < 0,05. 

      
Bloco 2 

Variáveis preditivas Beta 
Erro 

padrão 
Beta padronizado t p 

Constante 2,187 0,395  5,531 0,000* 

Formas de gestão da carreira adotadas 

pela empresa 0,250 0,093 0,348 2,695 0,010* 

Busca de desenvolvimento da carreira e 

encontra incentivos 0,543 0,293 0,247 1,852 0,071 

Âncora 3 – Segurança e estabilidade 0,829 0,237 0,381 3,500 0,001* 

Âncora 2 – Competência técnica e 

funcional -0,645 0,240 -0,296 -2,690 0,010* 

Tipo de deficiência 0,464 0,261 0,190 1,776 0,083 

R² ajustado = 0,479; F(5,45) = 10,195; p = 0,000; DW = 2,035. / Nota: * p < 0,05. 

 

Os resultados apresentados na tabela 35 apontam que a percepção das formas de gestão de 

carreira adotadas pela empresa explicam 23,3% (R² ajustado = 0,233) o grau de satisfação 

dos trabalhadores com deficiência com o fator Exigências do trabalho e feedback, isto é, 

com a percepção da necessidade de utilizar habilidades para execução do trabalho e do 
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feedback recebido. Isto nos permite compreender que quando o trabalhador com 

deficiência percebe que a empresa adota formas de gestão de carreira, ele tende a se sentir 

mais satisfeito com as exigências do trabalho e o feedback que recebe. 

Ao acrescentar outras variáveis, esse valor explicativo aumenta para 47,9% (R² ajustado = 

0,479). Dessa forma, quando o trabalhador com deficiência busca desenvolver a carreira 

profissional e encontra incentivos da empresa (comparado com aquele que não busca 

desenvolver a carreira), possui a âncora segurança e estabilidade como preferência de 

carreira (em comparação aos que não a possuem), não possui a âncora competência técnica 

e funcional como preferência (em comparação com aquelas pessoas que buscam trabalhar 

em um cargo que seja condizente com a área de formação específica – técnica ou superior) 

e possui deficiência física (comparado com o que possui deficiência auditiva ou visual), o 

grau de satisfação com o fator Exigências do trabalho e feedback é ainda maior.  

A tabela 36 apresenta os resultados da análise de regressão linear múltipla do fator 

Autonomia (QVT). 

Tabela 36 – Análise de regressão linear múltipla do fator Autonomia e as variáveis 

preditivas. 

Bloco 1 

Variáveis preditivas Beta 
Erro 

padrão 
Beta padronizado t p 

Constante 2,045 0,390  5,238 0,000* 

Formas de gestão da carreira adotadas 

pela empresa 0,425 0,094 0,544 4,539 0,000* 

R² ajustado = 0,282; F(1,49) = 20,603; p = 0,000; DW = 1,987. / Nota: * p < 0,05. 

      
Bloco 2 

Variáveis preditivas Beta 
Erro 

padrão 
Beta padronizado t p 

Constante 1,748 0,411  4,251 0,000* 

Formas de gestão da carreira adotadas 

pela empresa 0,430 0,091 0,550 4,710 0,000* 

Idade 0,525 0,276 0,222 1,900 0,063 

R² ajustado = 0,318; F(2,48) = 12,655; p = 0,000; DW = 1,870. / Nota: * p < 0,05. 

 

Os resultados da tabela 36 apresentam que as formas de gestão da carreira adotadas pela 

empresa explicam 28,2% (R² ajustado = 0,282) o grau de satisfação com o fator 
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Autonomia, ou seja, com a percepção do grau de autonomia e independência na realização 

do trabalho. Ao se acrescentar a variável idade, o valor explicativo do modelo aumenta 

para 31,8% (R² ajustado = 0,318). Portanto, pode-se dizer que quando os trabalhadores 

com deficiência, com mais de 40 anos (em comparação com os que possuem 40 anos ou 

menos), percebem que a empresa adota formas de gestão da carreira, eles se sentem 

satisfeitos com a autonomia que percebem ter no seu trabalho. 

Por fim, ao realizar a análise de regressão linear múltipla do fator Identidade da tarefa 

(QVT) são encontrados os resultados apresentados na tabela 37. 

Tabela 37 – Análise de regressão linear múltipla do fator Identidade da tarefa e as 

variáveis preditivas. 

Bloco 1 

Variáveis preditivas Beta 
Erro 

padrão 
Beta padronizado t p 

Constante 2,688 0,432  6,227 0,000* 

Formas de gestão da carreira adotadas 

pela empresa 0,285 0,104 0,365 2,749 0,008* 

R² ajustado = 0,116; F(1,49) = 7,555; p = 0,008; DW = 1,818. / Nota: * p < 0,05. 

      
Bloco 2 

Variáveis preditivas Beta 
Erro 

padrão 
Beta padronizado t p 

Constante 3,184 0,483  6,590 0,000* 

Formas de gestão da carreira adotadas 

pela empresa 0,247 0,102 0,317 2,417 0,019* 

Âncora 6 – Senso de serviço e dedicação 

à causa -0,635 0,310 -0,269 -2,050 0,046* 

R² ajustado = 0,170; F(2,48) = 6,125; p = 0,004; DW = 1,715. / Nota: * p < 0,05. 

 

A tabela 37 apresenta os resultados da análise de regressão para o fator Identidade da 

tarefa, sendo este a percepção do quanto o trabalhador se identifica e se sente responsável 

pelo seu trabalho. As formas de gestão da carreira adotadas pela empresa explicam 11,6% 

(R² ajustado = 0,116) o grau de satisfação dos trabalhadores com deficiência que 

participaram desta pesquisa com o fator de QVT em questão. O valor explicativo aumenta 

para 17,0% (R² ajustado = 0,170) quando o trabalhador não possui a âncora senso de 

serviço e dedicação à causa como preferência de carreira profissional (em comparação com 

os que a possuem). Desse modo, pode-se entender que quando os trabalhadores com 
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deficiência percebem que a empresa adota formas de gestão da carreira e não possuem o 

desejo de trabalhar em uma função que possa beneficiar outras pessoas e à sociedade, eles 

se sentem mais satisfeitos com a identidade da tarefa. 

Ao explorar as correlações entre as variáveis dependentes e variáveis independentes 

analisadas, a partir do valor do R
2
 ajustado e das variáveis significativas na regressão ou 

também chamadas de variáveis preditivas, obteve-se as seguintes sínteses dos resultados: 

 Os fatores de QVT que mais tiveram variáveis significativas foram Remuneração, 

com 10 variáveis preditivas; Equilíbrio trabalho e vida e Impacto do trabalho, 

ambas com 9 variáveis preditivas. No entanto, o fator que obteve maior R
2
 

ajustado, ou seja, o fator com maior valor explicativo nos dois blocos de análise de 

regressão, foi Oportunidade de crescimento profissional (0,772/0,870).  

 Dentre as variáveis de desenvolvimento e gestão de carreira, as que mais se 

destacaram foram Investimento da empresa em profissionais com deficiência e 

Formas de gestão de carreira adotadas pela empresa, cada uma com 8 ocorrências, 

o que mostra que a percepção de trabalhadores com deficiência de que a 

organização em que trabalham se interessa e investe em suas carreiras profissionais 

e de que a mesma ainda adota atitudes para desenvolver a carreira de seus 

funcionários influencia positivamente na satisfação com os fatores de QVT. 

 Dentre as variáveis sociodemográficas, as que foram mais ativas nos modelos de 

análise de regressão foram respectivamente: tempo de trabalho na empresa inferior 

a 5 anos (com 4 ocorrências); possuir deficiência física (com 3 ocorrências) e 

sentir-se satisfeito com o trabalho (com 3 ocorrências). Dessa forma, possuir tais 

características pode indicar uma maior satisfação com os fatores de QVT. 

 Dentre as variáveis de ação e desenvolvimento da carreira profissional destaca-se a 

Busca desenvolver a carreira e encontra incentivos por parte da empresa, com 3 

ocorrências, o que assinala que quando o profissional com deficiência busca 

desenvolver sua carreira e encontra incentivos por parte da empresa, há uma maior 

tendência a se sentir mais satisfeito com os fatores de QVT. 

 Das variáveis Âncoras de carreira, as que demonstraram exercer maior influência 

na satisfação com os fatores de QVT foram: possuir preferência pela âncora de 
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segurança e estabilidade (7 ocorrências); não possuir preferência pelas âncoras de 

autonomia e independência, de senso de serviço e dedicação à causa e de 

competência técnica e funcional (cada uma com 3 ocorrências). Portanto, pode-se 

dizer que quando o trabalhador com deficiência busca um trabalho em que possa ter 

segurança e estabilidade, não busca trabalhos em que necessite assumir autonomia 

e independência pelas funções exercidas, não busca trabalhos que beneficie outras 

pessoas e não almeja funções que seja de sua área de formação técnica ou funcional 

ele tende a se sentir mais satisfeito com os fatores de QVT. 

 Em relação às variáveis independentes, não foram encontradas em nenhum modelo 

de regressão apresentado: âncora de competência gerencial, âncora de criatividade, 

âncora de estilo de vida integrado – relativas às variáveis de âncoras de 

preferências de carreira. Isso evidencia que tais atributos não foram decisivos no 

contexto de satisfação com os fatores de QVT para PcDs que participaram do 

estudo. 
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7. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

Neste capítulo são apresentadas as sínteses das análises realizadas, as limitações e 

possíveis contribuições desta pesquisa, bem como sugestões para estudos futuros. 

Este estudo buscou identificar, a partir da percepção de trabalhadores com deficiência, as 

possibilidades de gestão e desenvolvimento da carreira profissional oferecidas pelas 

organizações, os investimentos das próprias pessoas em suas carreiras e as implicações 

dessas ações na satisfação e na QVT dessas pessoas. Tais temas, embora sejam propostas 

de diversos estudos em diferentes campos do conhecimento, ainda necessitam de 

investigações empíricas abalizadas na abordagem de pesquisa desenvolvida nesta 

dissertação. 

Neste contexto, a pesquisa buscou ampliar, corroborar e até mesmo retificar a compreensão 

acerca das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, a partir de uma amostra de 

pessoas inseridas no mercado formal de trabalho e distribuídas por vários estados do 

Brasil.  

Dentre as pessoas envolvidas na amostra investigada, prevalecem pessoas do sexo 

masculino; entre as faixas etárias de 46 a 52 anos; que trabalham há mais de 9 anos na 

organização; com deficiência física, seguidas pelas deficiências auditiva e visual; pós-

graduadas; com rendimento mensal de 2 a 4 salários mínimos. Esta amostra demonstra 

particularidades em relação a outras pesquisas com trabalhadores com deficiência, na 

medida em que é predominantemente composta por pessoas com idade mais avançada e 

com maior grau de escolaridade, em relação à média nacional. No entanto, vem corroborar 

uma maior inserção de pessoas com deficiência física e auditiva e uma menor parcela de 

pessoas com deficiência visual (MTE, 2013). Além disso, são pessoas com maior 

predominância em cargos funcionais, isto é, que exercem funções operacionais, de nível 

técnico médio ou superior e auxiliares ou assistentes, assim como também revela o 

Instituto Ethos (2010) em relação à população brasileira. 

Ao se investigar sobre gestão e desenvolvimento da carreira profissional e suas relações 

com a satisfação e qualidade de vida no trabalho, os dois aspectos foram focalizados 

individualmente antes de realizar uma análise conjunta. 
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Ao se considerar a satisfação no trabalho, podemos observar que, para os trabalhadores 

com deficiência, a satisfação com o trabalho não é algo predominante, uma vez que teve 

uma frequência de 47,1% de identificação, dessa forma, uma parte dos participantes 

(25,5%) deseja permanecer no cargo em que ocupa atualmente, enquanto desenvolver a 

carreira profissional parece ser uma prioridade dentre as PcDs (98%), além disso, trabalhar 

em um cargo que proporcione maiores rendimentos financeiros não é uma prioridade para 

parte desses trabalhadores(21,6%), embora estejam insatisfeitos com a remuneração que 

recebem, como é assinalado a seguir. 

Em relação aos fatores de QVT, as PcDs encontram-se satisfeitas com todos os fatores, 

com exceção de alguns aspectos desses fatores, e insatisfeitas com os fatores Remuneração 

e Oportunidades de desenvolvimento da carreira, corroborando dados de outras pesquisas 

(Carvalho-Freitas, 2007; Carvalho-Freitas et al, 2009). As observações serão detalhadas a 

seguir. 

Com relação à Remuneração, a insatisfação está ligada à sobrecarga de trabalho, em que a 

compensação financeira é incompatível com o volume de trabalho produzido, e quando há 

satisfação, está atrelada a um conformismo por ser um trabalho melhor remunerado do que 

outros.  

As PcDs sentem-se satisfeitas com as Condições de trabalho, mas não com os recursos e a 

adequação do ambiente de trabalho disponibilizados pelas organizações, o que interfere no 

desempenho e relacionamento no trabalho.  

Existe uma satisfação com o Uso e desenvolvimento das capacidades, no entanto, as PcDs 

investigadas sentem-se insatisfeitas com as oportunidades para realizarem atividades 

desafiantes e criativas e, nesse aspecto, percebem uma diferenciação no tratamento entre 

elas e as pessoas sem deficiência, na medida em que esses tipos de atividades são 

destinadas aos trabalhadores sem deficiência, evidenciando um descrédito às PcDs. Dessa 

forma, há uma segregação delas em postos de trabalho que exigem pouca adaptação ou 

preparação para o trabalho e são direcionadas a atividades simples, objetivas e repetitivas, 

assim como indicado por outras pesquisas (Caruso, 2012; Roos, 1998; Simonelli & 

Camarotto, 2011; Gödke, 2010, Ribeiro & Ribeiro, 2012). 



117 

 

As PcDs sentem-se insatisfeitas com o fator Oportunidades de crescimento profissional, 

mas mostram-se satisfeitas com a segurança e estabilidade que as organizações oferecem 

para permanecerem no emprego.  

De um modo geral, sentem-se satisfeitas com a Integração social, na medida em que 

estabelecem um bom relacionamento com colegas de trabalho e chefias e não percebem 

um tratamento excludente por parte dessas pessoas. 

As PcDs sentem-se satisfeitas com os Direitos na instituição, uma vez que se percebem 

respeitadas em relação ao constitucionalismo como trabalhadores com deficiência na 

empresa, mas sentem uma insatisfação com a organização por não ouvirem ou atenderem 

sugestões propostas pelas PcDs para adequar o ambiente e as práticas de trabalho, o que 

dificulta as condições de trabalho, como já foi citado. 

Existe, de um modo geral, uma insatisfação com o Equilíbrio entre trabalho e vida, o que 

demonstra o desejo das PcDs em conciliar a vida profissional e a vida pessoal. Também de 

um modo geral, as PcDs sentem-se satisfeitas com a Relevância do trabalho, na medida em 

que percebem o trabalho como importante e significativo. 

Em relação às características do trabalho (Hackman, & Oldham, 1975), as PcDs 

investigadas concordam com o Impacto do trabalho, ou seja, percebem que o trabalho afeta 

outras pessoas, porém, não se posicionaram (não concordam e nem discordam) em relação 

aos demais fatores: Exigências do trabalho e feedback (o quanto o trabalho exige a 

utilização de habilidades e o quanto recebem de devolutiva a partir da percepção de outras 

pessoas), embora percebam a importância desse fator para a satisfação no trabalho; 

Autonomia, isto é, com as oportunidades para realizar o trabalho com independência, na 

medida em que lhes são oferecidas atividades básicas e triviais; por fim, Identidade da 

tarefa, ou seja, com a identificação e sentimento de responsabilidade com o trabalho que 

realiza, apesar de reconhecerem tal fator como importante para a satisfação e realização 

profissional. 

Nesse sentido, em relação à qualidade de vida no trabalho, faz-se mister que as 

organizações se atentem em verificar o programa de cargos e salários, no que tange sobre a 

necessidade de contratação de novos funcionários, criação de novos cargos ou desativação 
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de outros não necessários, distribuição dos funcionários de acordo com suas competências 

para exercer um determinado cargo e a remuneração deve estar em consonância com o 

mercado e com a carga de trabalho. Tais cuidados poderão contribuir para uma maior 

satisfação das PcDs com a remuneração que recebem, a partir do volume de trabalho que 

produzem.  

Outra atenção que as organizações devem prestar é em relação à adaptação das condições e 

ambiente de trabalho, a partir das demandas dos próprios trabalhadores com deficiência, a 

fim de evitar desgastes e dificuldades no desempenho das atividades devido a 

inadequações nos suprimentos e no local de trabalho. Do contrário, esse descuido pode 

interferir na interação entre o biológico e o social, tal como aponta Finkelstein (1980), em 

que as limitações físicas podem ser agravadas por limitações no ambiente físico e social de 

trabalho e até provocar atitudes negativas em outras pessoas.  

A respeito da gestão e desenvolvimento da carreira profissional, as PcDs discordam de que 

a empresa investe na carreira de profissionais com deficiência e, em relação a esse aspecto, 

ainda percebem um tratamento diferenciado entre eles e profissionais sem deficiência. As 

PcDs discordam também de que a empresa invista na carreira de funcionários em geral 

(com ou sem deficiência) e, muitas vezes, não percebem a existência de qualquer programa 

de gestão de carreira. As PcDs discordam ainda que a organização adota formas de gestão 

de carreira, mas concordam que a empresa incentiva e investe em qualificação profissional 

e treinamento para seus funcionários, embora sintam-se desfavorecidas nesse aspecto. Por 

fim, concordam um pouco que os funcionários em geral adotem formas de desenvolver 

suas carreiras, embora não percebam que funcionários com deficiência recebam sugestões 

e críticas sobre como podem melhorar para desenvolverem suas carreiras. Portanto, pode-

se concluir que os trabalhadores com deficiência acreditam que a empresa em que 

trabalham não investe o quanto gostariam em suas carreiras profissionais, mas acreditam 

que os trabalhadores, de modo geral, adotam formas de desenvolvimento da carreira 

profissional, ainda que não seja de forma expressiva. 

A maior parte dos trabalhadores com deficiência buscou formas de desenvolver a carreira 

profissional dentro da empresa em que trabalha, mas encontrou barreiras por parte da 

empresa. Essas barreiras ficam evidentes, pois as PcDs declararam que possuem a 
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qualificação e habilidades necessárias para assumir uma determinada função, tal como é 

exigido pelas empresas nas mudanças de funções, mas encontram-se desfavorecidas na 

medida em que é uma pessoa sem deficiência que a assume. Dessa forma pode-se perceber 

que o principal entrave ao desenvolvimento da carreira profissional, segundo as PcDs, é o 

preconceito em relação à deficiência. O que comprova que, embora as formas de se 

conceber e tratar as PcDs tenham se modificado ou alternado ao longo dos tempos, ainda é 

possível distinguir, nos dias atuais, a coexistência de inclusão e segregação dessas pessoas, 

com predominância da matriz de interpretação da normalidade (Carvalho-Freitas, 2007). 

Há ainda PcDs que não buscam desenvolver a carreira profissional, seja porque encontram-

se satisfeitas, seja porque não há mais como desenvolvê-la, seja até mesmo porque existe 

um conformismo devido à deficiência. 

Neste sentido, sugere-se que os empregadores tornem acessíveis aos trabalhadores com 

deficiência as informações sobre perspectivas e oportunidades de desenvolvimento de 

carreira, bem como oportunidades de trabalho e os incentivem nessa busca (OIT, 2006), 

em igualdade aos trabalhadores sem deficiência e respeitando suas limitações, a fim de 

evitar o preconceito devido à deficiência. 

Com relação às âncoras de carreira, as PcDs demonstraram ampla preferência por trabalhos 

que tenham equilíbrio com a vida pessoal (Âncora de estilo de vida integrado - 80,4%), 

seguidos por trabalhos que beneficiem à sociedade (Âncora de senso de serviço e 

dedicação à causa – 54,9%). Em sequência, a maioria desses trabalhadores demonstrou 

preferência por trabalhos nos quais seja possível exercer com independência e autonomia, 

usar a criatividade e a capacidade de resolver problemas e desafios (Âncora de 

independência e autonomia, Âncora de criatividade, Âncora de desafio constante – 52,9% 

cada), seguida pela preferência por trabalhos em que possam ter segurança e estabilidade 

(Âncora de segurança e estabilidade – 49,0%) e uma menor preferência por cargos afins 

com a formação profissional (Âncora de competência técnica e funcional – 47,1%). Por 

fim, o menor grau de preferência foi destinado a cargos gerenciais, em que são exigidas 

autonomia, independência e liderança (Âncora de competência gerencial – 35,3%). 

Ao se analisar a relação entre QVT e Gestão e Desenvolvimento da Carreira, juntamente 

com as próprias atitudes e características das PcDs (variáveis sociodemográficas, âncoras 

de carreira e ações de desenvolvimento da carreira profissional) pode-se compreender que 
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o investimento da empresa em profissionais com deficiência e as formas de gestão de 

carreira adotadas pela empresa, tiveram um amplo destaque, o que mostra que a percepção 

de trabalhadores com deficiência de que a organização em que trabalham se interessa e 

investe em suas carreiras profissionais e de que a mesma ainda adota atitudes para 

desenvolver a carreira de seus funcionários em geral, influencia positivamente na 

satisfação com os fatores de QVT. Além disso, quando o profissional com deficiência 

busca desenvolver sua carreira e encontra incentivos por parte da empresa, há uma maior 

tendência a se sentir mais satisfeito com os fatores de QVT. Tal análise ratifica que a 

organização não é a única responsável pelo desenvolvimento da carreira de seus 

funcionários, tal como afirmam Oliveira (2003), Kiliminik (2000) e Dutra (2002), na 

medida em que atitudes, características e desejos dos próprios funcionários com deficiência 

influenciam nesse processo. 

Dentre as características sociodemográficas, as que mais indicaram a possibilidade de uma 

maior satisfação com os fatores de QVT foram: possuir deficiência física, tempo de 

trabalho na empresa inferior a 5 anos e sentir-se satisfeito com o trabalho. Em relação ao 

tempo de trabalho na empresa ser inferior a 5 anos, pode-se fazer alusão a dados da 

pesquisa de Irigaray e Vergara (2011), a qual afirma que durante os seis primeiros anos, as 

PcDs sentiam-se realizadas com o trabalho a partir dos benefícios das leis, mas com o 

passar do tempo, essas mesmas pessoas se preocupavam e se sentiam insatisfeitas com a 

carreira profissional. 

Das âncoras de carreira, as que demonstraram exercer maior influência na satisfação com 

os fatores de QVT foram: possuir preferência pela âncora de segurança e estabilidade; não 

possuir preferência pelas âncoras de autonomia e independência, de senso de serviço e 

dedicação à causa e de competência técnica e funcional. Portanto, pode-se dizer que 

quando o trabalhador com deficiência busca um trabalho em que possa ter segurança e 

estabilidade, não busca trabalhos em que necessite assumir autonomia e independência 

pelas funções exercidas, não busca trabalhos que beneficie outras pessoas e não almeja 

funções que seja de sua área de formação técnica ou funcional ele tende a se sentir mais 

satisfeito com os fatores de QVT. 

A partir do exposto, pode-se refletir acerca de algumas importantes considerações que se 

interpenetram. Tal como foi referido em relação ao uso e desenvolvimento das 
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capacidades, as PcDs se sentem insatisfeitas com as oportunidades para realizar atividades 

desafiantes e criativas, na medida em que lhes são delegadas atividades triviais e básicas, 

que não exploram suas habilidades. Além disso, os resultados indicam que pessoas que não 

buscam trabalhos que exigem essas competências, tendem a se sentirem mais satisfeitas 

com os fatores de QVT. No entanto, a maior parte das PcDs orienta a carreira profissional 

pelas âncoras de trabalhos que exijam a capacidade de usar a criatividade e superar 

desafios e  para as oportunidades para realizar trabalhos com autonomia e independência, o 

que sugere, portanto, que a maioria dos trabalhadores com deficiência não se sente 

satisfeita com o trabalho.  Dessa forma, é possível perceber que a satisfação com fatores de 

QVT está associada a uma adaptação das pessoas com deficiência à realidade objetiva, ou 

seja, às possibilidades que identificam como possível a elas.  

De forma semelhante, em relação às oportunidades de crescimento profissional, as PcDs se 

mostraram satisfeitas com a segurança fornecida pelas organizações, ao mesmo tempo em 

que se interessam pela âncora de empregos que oferecem segurança e estabilidade. Esse 

resultado reafirma uma história de exclusão das PcDs do mundo do trabalho, indicando que 

quando elas conseguem se sentir parte dessa possibilidade de inserção social, o que elas 

privilegiam é continuar fazendo parte, isto é, se sentirem seguras e estáveis no trabalho.  

De uma forma geral, a presente pesquisa revelou que efetivamente existe relação de 

dependência entre a percepção de QVT das PcDs e a percepção delas sobre os seus 

próprios investimentos e os investimentos da empresa em possibilidades de carreira. Além 

disso, demonstra a incorporação de uma história de exclusão por parte das PcDs, levando-

as a associarem satisfação com a QVT a estabilidade e segurança. 

Sugere-se como propostas para futuras pesquisas investigar se existe diferença entre 

pessoas com e sem deficiência nos aspectos avaliados na presente investigação; bem como 

investigar se estabilidade e segurança são determinantes no desenvolvimento da carreira 

profissional, comparando-se, por exemplo, grupo de PcDs em empregos estáveis e outro 

grupo de PcDs em empregos não estáveis. Além disso, sugere-se validar o Questionário 

sobre Gestão e Desenvolvimento da Carreira, desenvolvido para este estudo, a fim de 

utilizá-lo como instrumento de medida sobre carreira profissional de PcDs em outros 

contextos ou estudos. 
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ANEXOS 

ANEXO I – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TERMO DE ESCLARECIMENTO 

        Você está sendo convidado a participar do estudo “Trabalhadores com deficiência: 

um estudo sobre gestão de carreira e satisfação profissional”.                                                                                                                         

        Os avanços nesta área ocorrem através de estudos como este, por isso a sua 

participação é importante. O objetivo deste estudo é investigar as possibilidades e barreiras 

na gestão da carreira profissional e a implicação na satisfação no trabalho entre 

trabalhadores com deficiência em comparação com trabalhadores sem deficiência, e caso 

você participe, será necessário responder a questionários e você poderá sorteado a 

participar de uma entrevista. 

       Há riscos ou desconfortos no estudo: você pode se sentir cansado ou desmotivado a 

responder aos questionários ou a realizar a entrevista. 

       Você poderá ter todas as informações que quiser e poderá não participar da pesquisa 

ou retirar seu consentimento a qualquer momento, sem prejuízo no seu atendimento. Pela 

sua participação no estudo, você não receberá qualquer valor em dinheiro, mas terá a 

garantia de que todas as despesas necessárias para a realização da pesquisa não serão de 

sua responsabilidade. Seu nome não aparecerá em qualquer momento do estudo, pois você 

será identificado por um número.  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

Eu, __________________________(nome do voluntário), li e/ou ouvi o   

esclarecimento acima e compreendi para que serve o estudo e qual procedimento a que 

serei submetido. A explicação que recebi esclarece os riscos e benefícios do estudo. Eu 

entendi que sou livre para interromper minha participação a qualquer momento, sem 

justificar minha decisão e que isso não afetará meu tratamento. Sei que meu nome não será 

divulgado, que não terei despesas e não receberei dinheiro por participar do estudo.  Eu 

concordo em participar do estudo.  

E-mail:  ________________________________________________________ 

Renata Vale Assunção – Mestranda em Psicologia – Tel: (32)9118-2992 

Profa. Dra. Maria Nivalda de Carvalho-Freitas – Orientadora  

Em caso de dúvida em relação a este documento, você pode entrar em contato com o 

Comissão Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de São 

João del-Rei – cepes@ufsj.edu.br / (32) 3379-2413. 

mailto:cepes@ufsj.edu.br
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ANEXO II - QUESTIONÁRIO SOBRE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE 

CARREIRA 

Este questionário faz parte da pesquisa de Mestrado em Psicologia: “Gestão de carreira e 

satisfação profissional: um estudo comparativo entre trabalhadores com e sem deficiência”. 

Ele contém questões abertas e de múltipla escolha e tem como objetivo investigar como ocorre a 

gestão de carreira para trabalhadores com e sem deficiência. Ao respondê-lo, é importante que você 

seja o mais espontâneo e sincero possível, lembrando que a sua identidade será preservada. 

 

I- CARACTERIZAÇÃO DO RESPONDENTE 

 

1- Área que trabalha: _________________________________________________ 

2- Cargo que ocupa:__________________________________________________ 

3- Nome da empresa:_________________________________________________ 

4- Cidade: _________________________________________________________ 

5- Tempo que trabalha na empresa:  

1.(    ) Menos de 1 ano        2. (    ) De 1 a 3 anos  3. (    ) De 3 a 5 anos 

  

4. (    ) De 5 a 7 anos        5. (    ) De 7 a 9 anos  6. (    ) Mais de 9 anos 

6- Sexo: 1.(   ) Feminino  2.(    ) Masculino 

7- Idade:  

1. (    ) Entre 18 e 24 anos  2. (    ) Entre 24 e 30 anos   

3. (    ) Entre 30 e 36 anos  4. (    ) Entre 36 e 40 anos   

5. (    ) Entre 40 e 46 anos   6. (    ) Entre 46 e 52 anos   

7. (    ) Mais de 52 anos 

8- Tipo de deficiência:  

(   ) Física (   ) Auditiva   (   ) Visual (    ) Múltipla (mais de uma deficiência)  

(    ) Reabilitado por acidente de trabalho          (    )  Não possuo deficiência                       

(   ) Outra: ______________ 

9- Indique seu grau de escolaridade:  

1.(   ) Ensino Fundamental Incompleto                2.(   ) Ensino Fundamental Completo   

3.( ) Ensino Médio Incompleto                              4.(   ) Ensino Médio Completo   

5.(   ) Superior Incompleto                           6.(   ) Superior Completo         

7.(   ) Técnico                 8.(   ) Pós-graduação   

9.(   ) Outro: __________________________________ 

10- Indique seu nível salarial: 

1.(   ) Até 2 salários-mínimos     2.(   ) De 2 a 4 salários-mínimos 

3.(    ) De 4 a 6 salários-mínimos  4.(    ) De 6 a 8 salários-mínimos  

5.(    ) De 8 a 10 salários mínimos   6. (    ) De 10 a 12 salários-mínimos 

7. (   ) Mais de 12 salários mínimos 

11- Para as afirmativas abaixo, assinale as que você mais se identifica (podem marcar quantas 

desejarem): 

1. (  ) Estou satisfeito com o meu trabalho. 

2.(   ) Não pretendo desenvolver minha carreira profissional. 

3.(   ) Pretendo permanecer no cargo que ocupo. 

4. ( ) Quero trabalhar em um cargo que me proporcione maiores rendimentos 

financeiros (salário e benefícios), não importando as funções exercidas. 
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II- SOBRE GESTÃO DE CARREIRA 

Gestão de Carreira diz respeito às estratégias para a adequação dos interesses profissionais do 

funcionário e/ou da empresa a um cargo ou função; e Carreira Profissional relaciona-se não 

somente a um aumento de função e salário, mas também a uma movimentação do funcionário para 

outros cargos dentro da empresa. 

Desejamos saber sua opinião sobre as afirmativas que se seguem. Use a escala abaixo, marcando 

em cada questão o número que mais se aproxima de sua percepção sobre as ações de 

desenvolvimento da carreira realizadas pela empresa em que você trabalha. 

 

 

1 2 3 4 5 6 

Discordo 

Totalmente  

Discordo 

Muito  

Discordo 

Pouco 

Concordo 

Pouco 

Concordo 

Muito  

Concordo 

Totalmente  

Bloco I: Como é realizado o planejamento de carreira, na empresa em que trabalho,  para os 

funcionários em geral (com ou sem deficiência)?Marque de acordo com seu grau de 

concordância: 

Afirmativas 

D
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o
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lm
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te
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1.O desenvolvimento da carreira profissional é uma 

preocupação da empresa em que trabalho. 

1 2 3 4 5 6 

2.A empresa em que trabalho valoriza os interesses 

profissionais de seus empregados. 

1 2 3 4 5 6 

3.Para a empresa em que trabalho, as expectativas de 

seus funcionários são consideradas na gestão de 

carreira. 

1 2 3 4 5 6 

4.A empresa em que trabalho considera somente as 

próprias necessidades na gestão da carreira profissional 

de seus empregados. 

1 2 3 4 5 6 

5.O desenvolvimento da carreira profissional fica a 

critério dos funcionários. 

1 2 3 4 5 6 

6.A empresa em que trabalho busca estratégias para o 

desenvolvimento da carreira profissional de seus 

funcionários. 

1 2 3 4 5 6 

7.Os funcionários buscam formas de desenvolvimento 

da própria carreira profissional dentro da empresa. 

1 2 3 4 5 6 

8.A empresa em que trabalho investe em qualificação 

profissional para seus funcionários, concedendo, por 

exemplo, bolsas de estudo, programas de estágio, rotação 

no trabalho, entre outros incentivos. 

1 2 3 4 5 6 

9.A empresa investe em treinamentos para os seus 

funcionários. 

1 2 3 4 5 6 

10.Os funcionários em geral, buscam qualificação 

profissional. 

1 2 3 4 5 6 

11.Os funcionários procuram participar de treinamentos 

para melhor cumprimento de suas funções. 

1 2 3 4 5 6 

12.O desenvolvimento da carreira dos funcionários é 

exigido pela empresa. 

1 2 3 4 5 6 

13.Não há desenvolvimento da carreira profissional dos 1 2 3 4 5 6 
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funcionários na empresa em que trabalho. 

14.O desenvolvimento da carreira é feito de forma 

compartilhada e conversada entre a empresa e seus 

funcionários. 

1 2 3 4 5 6 

15.A empresa incentiva seus funcionários na busca de 

qualificação profissional. 

1 2 3 4 5 6 

16.As oportunidades de vagas na empresa são divulgadas 

dentro da própria empresa, ou seja, há um recrutamento 

interno. 

1 2 3 4 5 6 

17. Os funcionários, da empresa em que trabalho, 

recebem elogios quanto ao seu desempenho. 

1 2 3 4 5 6 

18. Os funcionários, da empresa em que trabalho, 

recebem sugestões e críticas sobre o que podem 

melhorar. 

1 2 3 4 5 6 

19. A empresa em que trabalho possui um programa 

formal de gestão de carreira. 

1 2 3 4 5 6 

20. A empresa em que trabalho divulga os critérios e 

regras para desenvolvimento da carreira de seus 

funcionários. 

1 2 3 4 5 6 

 

Bloco II: Na empresa em que trabalho, como é realizado o planejamento de carreira para 

funcionários com deficiência, marque de acordo com seu grau de concordância: 

Afirmativas 
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1.A empresa preocupa-se com o desenvolvimento da 

carreira profissional de funcionários com deficiência. 

1 2 3 4 5 6 

2.Os interesses profissionais de funcionários com 

deficiência são valorizados pela empresa que trabalho. 

1 2 3 4 5 6 

3.As expectativas de carreira profissional de 

funcionários com deficiência são consideradas pela 

empresa que trabalho. 

1 2 3 4 5 6 

4.Na gestão da carreira profissional de funcionários 

com deficiência, a empresa em que trabalho considera 

somente as próprias necessidades. 

1 2 3 4 5 6 

5.A empresa em que trabalho busca estratégias para o 

desenvolvimento da carreira profissional de seus 

funcionários com deficiência. 

1 2 3 4 5 6 

6.Os funcionários com deficiência buscam formas de 

desenvolvimento da própria carreira profissional. 

1 2 3 4 5 6 

7.A empresa em que trabalho investe em qualificação 

profissional e treinamento para seus funcionários com 

deficiência. 

1 2 3 4 5 6 

8.Os funcionários com deficiência buscam qualificação 

profissional. 

1 2 3 4 5 6 

9.Não há desenvolvimento da carreira profissional de 

funcionários com deficiência. 

1 2 3 4 5 6 

10. Os funcionários com deficiência recebem elogios 

sobre seu desempenho. 

1 2 3 4 5 6 
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11. Os funcionários com deficiência recebem críticas e 

sugestões para melhorarem seu desempenho. 

1 2 3 4 5 6 

12. O planejamento da carreira profissional ocorre da 

mesma forma para pessoas com e sem deficiência. 

1 2 3 4 5 6 

 

Desejamos saber a sua opinião a respeito das seguintes questões abaixo: 

1- O seu trabalho atual faz parte do seu projeto de vida profissional? Por quê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2- Você sonha ou deseja desempenhar outros cargos/funções? Quais? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3- Você se sente satisfeito com o seu trabalho? Por quê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4- Você percebe diferenças na gestão de carreira profissional de funcionários com 

deficiência e de funcionários sem deficiência? Quais? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5- Você percebe alguma desvantagem no processo de gestão de carreira para 

funcionários com deficiência dentro da empresa? Quais? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

6- Você já buscou ou busca formas de desenvolvimento da sua carreira profissional 

dentro da empresa? 

(    ) Busquei e encontrei incentivos por parte da empresa 

(    ) Busquei e encontrei barreiras por parte da empresa 

(    ) Não busquei desenvolver minha carreira. 

 

7- Na sua opinião, com relação às mudanças de funções realizadas dentro da empresa, 

o que mais é levado em consideração? 

(    ) O tempo de serviço do funcionário. 

(    ) As qualificações (cursos) do funcionário. 

(    ) As competências e habilidades do funcionário. 

 

III- SOBRE PLANEJAMENTO DE CARREIRA 

 

8- Sabemos que o desenvolvimento da carreira profissional pode acontecer de diversas 

formas. Dentre as afirmativas abaixo, marque aquelas com as quais você mais se 

identifica (você pode marcar quantas quiser): 

(   ) Quero atingir um cargo gerencial, no qual eu possa dirigir um setor e gerenciar 

pessoas. 

(  ) Quero trabalhar em um cargo que seja da minha formação profissional 

específica (técnico ou superior) 

(  ) Quero atingir segurança e estabilidade em meu emprego, com um bom 

programa de benefícios e aposentadoria. 

(   )Quero trabalhar em um cargo que exija criatividade, em que eu possa sempre 

criar e manifestar minhas ideias. 

(   ) Quero trabalhar em um cargo onde eu possa ter autonomia e independência 

para realizar minhas funções e ser responsável por elas. 

(  ) Quero trabalhar em uma função que possa beneficiar outras pessoas e à 

sociedade. 

(  ) Quero ter um trabalho que exija de mim a capacidade de vencer desafios 

constantemente e resolver problemas. 

(   ) Quero ter um trabalho que me permita ter um bom equilíbrio entre minha vida 

profissional e minha vida pessoal (família, lazer, etc). 
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ANEXO III - QUESTIONÁRIO SOBRE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

Neste questionário estão listadas características de trabalho que podem contribuir para sua 

maior ou menor satisfação. Leia cada um dos itens abaixo e utilize a escala de 1 a 6 para 

avalia-los de acordo com o seu sentimento sobre eles. 

1 2 3 4 5 6 

Totalmente 

Insatisfeito 

Muito 

Insatisfeito 

Insatisfeito Satisfeito Muito 

Satisfeito 

Totalmente 

Satisfeito 

 

Bloco I: Sobre sua remuneração 
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1.Com o salário que recebo 1 2 3 4 5 6 

2.Quando comparo o meu salário às atividades 

que desempenho 

1 2 3 4 5 6 

3.Quando comparo meu salário com o salário 

dos meus colegas de trabalho 

1 2 3 4 5 6 

4.Com relação aos benefícios (plano de saúde, 

auxílio alimentação, etc) a que tenho direito 

1 2 3 4 5 6 

Bloco II: Sobre suas condições de trabalho 

1.Com minha jornada de trabalho 1 2 3 4 5 6 

2.Com os recursos que a instituição me oferece 

para desempenhar minhas atividades 

1 2 3 4 5 6 

3.Com o grau de segurança pessoal (ausência 

de risco de acidentes) que sinto ao realizar 

minhas atividades 

1 2 3 4 5 6 
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4.Com as condições físicas (iluminação, 

ventilação, ruído, etc) do meu local de trabalho 

1 2 3 4 5 6 

5.Com a adequação das instalações para 

realização do meu trabalho (rampas, 

elevadores, banheiros, bebedouros, sinalização 

sonora, etc) 

1 2 3 4 5 6 

6.Com as modificações de equipamentos para 

facilitar o meu trabalho (computadores 

adaptados, altura dos móveis, etc) 

1 2 3 4 5 6 

7.Com as informações sobre saúde e segurança 

que recebo 

1 2 3 4 5 6 

Bloco III: Sobre o uso e desenvolvimento  

1.Com a liberdade de ação que tenho para executar 

o meu trabalho 

1 2 3 4 5 6 

2.Com o grau de liberdade que tenho para tomar 

decisões em relação às atividades que desempenho 

1 2 3 4 5 6 

3.Com as oportunidades que tenho para aplicar, em 

meu trabalho, os conhecimentos e/ou habilidades 

que possuo  

1 2 3 4 5 6 

4.Com as oportunidades que tenho, em meu 

trabalho, para realizar atividades desafiantes ou 

criativas 

1 2 3 4 5 6 

5.Com as possibilidades que tenho para realizar 

atividades do início ao fim 

1 2 3 4 5 6 

6.Com as informações, relativas ao meu trabalho, 

as quais tenho acesso, para realizar minhas 

atividades  

1 2 3 4 5 6 
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Bloco IV: Sobre suas oportunidades de crescimento profissional 

1.Com as oportunidades de promoção, que a 

instituição oferece, para que eu progrida na carreira 

profissional 

1 2 3 4 5 6 

2.Com as oportunidades, que a instituição oferece, 

para que eu desenvolva novos conhecimentos e/ou 

habilidades relativas à minha função 

1 2 3 4 5 6 

3.Com as possibilidades que tenho para aplicar os 

conhecimentos adquiridos (nos cursos realizados) 

no desenvolvimento de minhas atividades 

1 2 3 4 5 6 

4.Com as oportunidades que tenho para “crescer” 

como pessoa na realização de meu trabalho   

1 2 3 4 5 6 

5.Com as oportunidades, que a instituição oferece, 

para que eu possa desenvolver novas habilidades 

(cursos, planejamento de carreira, etc) 

1 2 3 4 5 6 

6.Com a segurança que tenho quanto ao meu futuro 

nesta instituição 

1 2 3 4 5 6 

Bloco V: Sobre a integração social na organização 

1.Com o relacionamento social que mantenho 

com os meus superiores 

1 2 3 4 5 6 

2.Com o relacionamento social que mantenho 

com os meus colegas de área de trabalho 

1 2 3 4 5 6 

3.Com o relacionamento social entre os 

diversos grupos de trabalho  

1 2 3 4 5 6 

4.Com o clima (amizades, respeito, bom 

relacionamento, etc) que existe no meu local de 

trabalho   

1 2 3 4 5 6 
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5.Com a maneira como os conflitos são 

resolvidos na instituição  

1 2 3 4 5 6 

6.Com o apoio que recebo de meus superiores 

no desenvolvimento de meu trabalho 

1 2 3 4 5 6 

Bloco VI: Sobre seus direitos na instituição 

1.Com o tratamento justo que recebo dos meus 

superiores 

1 2 3 4 5 6 

2.Com o respeito aos meus direitos estabelecidos 

pela lei 

1 2 3 4 5 6 

3.Com o respeito que a instituição demonstra ao 

direito de inclusão no trabalho da pessoa com 

deficiência 

1 2 3 4 5 6 

4.Com a liberdade de reivindicar meus direitos 

assegurados por lei 

1 2 3 4 5 6 

5.Em relação ao direito de pertencer ao sindicato de 

minha categoria 

1 2 3 4 5 6 

6.Com o empenho da instituição em implementar as 

sugestões que eu e meus companheiros fazemos 

1 2 3 4 5 6 

Bloco VII: Sobre o equilíbrio trabalho e vida 

1.Com o espaço de tempo (duração) que o trabalho 

ocupa em minha vida 

1 2 3 4 5 6 

2.Com o tempo que me resta, depois do trabalho, 

para dedicar-me ao lazer 

1 2 3 4 5 6 

3.Com o equilíbrio entre trabalho e lazer que 

possuo 

1 2 3 4 5 6 

4.Com a minha privacidade, após a jornada de 1 2 3 4 5 6 
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trabalho, por parte da instituição  

Bloco VIII: Sobre a relevância de seu trabalho 

1.Com o respeito que a sociedade atribui à 

instituição a qual pertenço 

1 2 3 4 5 6 

2.Com a responsabilidade social que meu trabalho 

possui 

1 2 3 4 5 6 

3.Com a oportunidade de ajudar outras pessoas 

enquanto eu estou trabalhando 

1 2 3 4 5 6 

4.Com a importância das atividades que executo 1 2 3 4 5 6 

5.Com as atividades que desempenho ao exercer 

minha função 

1 2 3 4 5 6 

6.Com a sensação de estar contribuindo para com a 

sociedade ao realizar minhas atividades 

1 2 3 4 5 6 

 

Com relação ao seu trabalho, avalie o quanto você concorda ou discorda com as 

afirmativas abaixo, em uma escala de 1 a 5 sendo: 

1 2 3 4 5 

Discordo 

totalmente 

Discordo um 

pouco 

Não discordo 

nem concordo 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

totalmente 

 

1.Meu trabalho exige o uso de várias habilidades 

complexas e de alto nível. 

1 2 3 4 5 

2.Meu trabalho exige bastante cooperação com 

outras pessoas. 

1 2 3 4 5 

3.Meu trabalho é organizado de forma que posso 

fazer uma tarefa completamente, do início ao fim. 

1 2 3 4 5 

4.A simples execução das tarefas de meu trabalho 

me mostra se estou fazendo bem ou mal. 

1 2 3 4 5 

5. Meu trabalho é muito simples e repetitivo. 1 2 3 4 5 

6.Meu trabalho pode ser feito por uma pessoas 

sozinha, sem checar ou falar com outras pessoas. 

1 2 3 4 5 

7.Meu trabalho permite que meus superiores e 

colegas me digam como estou me saindo. 

1 2 3 4 5 
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8.Meu trabalho permite poucas oportunidades de 

verificar se estou executando-o bem ou mal. 

1 2 3 4 5 

9.Meu trabalho pode afetar muitas pessoas. 1 2 3 4 5 

10.Meu trabalho me permite usar minha iniciativa 

ou discernimento para realiza-lo. 

1 2 3 4 5 

11. Meu trabalho é muito significante. 1 2 3 4 5 

12. Meu trabalho oferece várias oportunidades de 

independência e liberdade sobre como executa-lo. 

1 2 3 4 5 

 

MUITO OBRIGADO POR SUA PARTICIPAÇÃO! 
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