
 

INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO 

MERCADO DE TRABALHO 
 

1Bruna Ferreira; 1bruna_sf@outlook.com;1Centro Universário Carlos Drummond de Andrade; 
2Felipe Lima Guedes;2guedes_felipe@outlook.com;2 Centro Universário Carlos Drummond de Andrade; 

3Gabriel Zago Alves;3gabrielzago95@outlook.com;3 Centro Universário Carlos Drummond de Andrade;  
4Jéssica Barbosa Ferreira; 4jeh_barbosaf@gmail.com; 4 Centro Universário Carlos Drummond de Andrade; 

5Flavio Roccato; 5fjroccato@gmail.com; 5 Centro Universário Carlos Drummond de Andrade; 

 

 
RESUMO: Parte significativa da população possui algum tipo de deficiência. Cerca de 24% dos brasileiros 

possuem alguma limitação, podendo ser auditiva, física, mental ou visual. Porém existe uma pequena porcentagem 

de pessoas com deficiência (PcD) empregadas. O mercado de trabalho está cada vez mais exigente e competitivo, 

e para este público, o grande desafio é a inserção nas empresas desenvolvendo suas capacitações profissionais. 

Empresas contratam por obrigatoriedade de leis,  não visando a real inclusão e as qualificações dos profissionais. 

O presente trabalho tem o intuito de conscientizar empregadores que há grandes profissionais disponíveis no 

mercado em busca de uma oportunidade. Foi desenvolvido o layout de uma empresa com adaptações em todos os 

setores, respeitando a particularidade de cada deficiência de acordo com a Organização Mundial de Saúde 

(OMS). 
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ABSTRACT: A significant part of the population has some kind of disability, about 24% of Brazilians have some 

limitation, which may be hearing, mental, physical or visual, but there is a small percentage of people with 

disabilities (PwD) employed. The job market is increasingly demanding and competitive, and for this audience, 

the big challenge is to enter the companies, and develop their professional skills.  Companies hiring by law, and 

not aiming at the real inclusion and qualifications of professionals. This paper aims to make employers aware that 

there are great professionals available in the market, looking for an opportunity.  The layout of a company with 

adaptations in all sectors was developed, respecting the particularity of each disability according to the World 

Health Organization (WHO). 

 

KEYWORDS: Inclusion, Integration, People with Disabilities, PwD. 

 

1. Introdução 

Atualmente 24% da população brasileira é diagnosticada com algum tipo de deficiência, 

de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O Brasil possui 

aproximadamente cerca de 45 milhões de Pessoas com Deficiência (PcD). Várias leis foram 

promulgadas a fim de incluir os PcD’s, entre elas a lei n° 8.213/91, art. 93°, estabelecendo que 

as empresas do setor privado que tenham acima de 100 funcionários, devem reservar um 

percentual para PcD’s como obrigatoriedade. Apesar das leis impostas, a inclusão de pessoas 

com deficiência no mercado de trabalho formal ainda é quase inexistente. Em torno de 404.100 

estão empregados, o que corresponde a menos de 1% de pessoas com deficiência no país. 

Dentro da política atual já vemos um olhar diferenciado voltado para o público PcD, 

pois nos discursos individuais de alguns candidatos, já encontramos tradução simultânea em 

libras. Tal fato pode ser considerado um marco de evolução no país, principalmente para o 

público com deficiência auditiva, pois mostra que de fato também são importantes para tomadas 



 

de decisões ou feitos históricos. O intuito do projeto é fazer com que de fato haja um olhar sem 

discriminação por parte das empresas, visando não só suas limitações físicas e/ou mentais, mas 

sim suas qualificações profissionais. Em um mercado de trabalho igualitário, a importância da 

inclusão social será destacada através da conscientização de todos, mostrando medidas a serem 

tomadas não apenas por obrigatoriedade impostas por leis, mas sim como um benefício para 

empresas e para a sociedade como um todo. Com este cenário e de acordo com pesquisas e 

análises realizadas, iremos desenvolver um layout com todas as adaptações adequadas para que 

uma empresa possa proporcionar um ambiente de trabalho em que as limitações dos PcD’s não 

interfiram na realização de suas tarefas. Também iremos destacar a importância dos recursos 

humanos, promovendo a capacitação profissional. 

2. Definição  

A sigla PcD significa Pessoa com Deficiência. É utilizada para se referir às pessoas que 

possuem limitações permanentes (pessoas com deficiência auditiva, física, intelectual e visual). 

A sigla PcD é utilizada em citações informativas e conteúdo de estudo, pois, no dia a dia as 

pessoas devem ser tratadas de forma igualitária aos demais, sendo chamadas por seus 

respectivos nomes. 

As expressões utilizadas para definir as pessoas com deficiência foram diversas ao 

longo do tempo: inválidos, incapazes, excepcionais e pessoas deficientes (FONSECA, 2005). 

No que diz respeito às pessoas com deficiência na sociedade, as mesmas são enxergadas 

de formas diferentes, tal como incapazes de realizarem suas tarefas.“[...] a deficiência, segundo 

dicionário da língua portuguesa, será sempre sinônimo de insuficiência, de falta, carência e, por 

extensão de sentido, de perda de valor, falha, fraqueza, imperfeição”. A palavra representa e 

estabelece a imagem’. (RIBAS, 2007). 

2.1 Tipos de deficiência 

A - Deficiência auditiva: Trata-se da perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis 

(dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1000Hz, 2000Hz e 3000Hz, 

impossibilitando o indivíduo de ouvir perfeitamente. 

B - Deficiência física: Este tipo de deficiência trata-se da alteração completa ou parcial de uma 

ou mais funções exercidas pelo corpo humano, o que acaba comprometendo qualquer tipo de 



 

atividade que seja necessário coordenação motora ou esforço físico do indivíduo. 

C - Deficiência mental/intelectual: Esta deficiência trata-se do funcionamento intelectual 

significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações 

associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas.  

D - Deficiência múltipla: De acordo com a Política Nacional de Educação Especial (PNEE) a 

deficiência múltipla, seria a associação no mesmo indivíduo, duas ou mais deficiências 

primárias, das quais foram detalhadas acima. 

E - Deficiência visual: É definido como cegueira, na qual a capacidade visual é igual ou menor 

que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. Acuidade visual é a capacidade do 

olho para distinguir detalhes espaciais, ou seja, identificar o contorno e a forma dos objetos.  

3. Mercado de trabalho  

Nos tempos atuais, na busca por seu espaço no mercado de trabalho, pessoas com 

deficiência, se deparam com cenários não satisfatórios, uma vez que empresas e seus 

empregadores não estão preparados para inserir de fato, funcionários com necessidades 

especiais. Vemos que apenas 1% da população PcD estão empregadas atualmente, não só por 

exigência de cotas nas empresas, mas também por falta de acessibilidade e inclusão na rotina 

do mercado. Em contrapartida há também a escassez de profissionais capacitados no mercado 

de trabalho, pois os portadores encontram dificuldade desde a inserção no ensino 

básico/fundamental até o desenvolvimento acadêmico.  

As dificuldades mais comuns que essas pessoas encontram são espaços adaptados para 

cadeirantes, falta de sinalização para deficientes visuais, equipamentos adaptados para 

deficientes auditivos e pessoas capacitadas para comunicação em libras. Outra grande 

dificuldade que eles encontram é um plano de carreira dentro das empresas, pois geralmente 

são contratados para um cargo específico, devido a adaptações limitadas para determinados 

setores das empresas, não tendo oportunidades de desenvolvimento profissional. 

4. Lei/ Constituição e proteção legal 

O emprego das pessoas com deficiência no Brasil está amparado pela Lei 8.213/91, 

conhecida como lei de cotas. Segundo Art. 93, empresas com 100 ou mais funcionários devem 



 

reservar vagas, de 2% a 5%, dos seus respectivos cargos para pessoas portadoras de deficiência 

(PcD’s). As proporções de pessoas com deficiência que precisam ser obrigatoriamente 

contratadas variam de acordo com o número de funcionários da empresa: de 100 a 200, a reserva 

legal é de 2% de 201 a 500, de 3%, de 501 a 1.000, de 4%, e acima de 1.001, de 5%. Esta lei já 

está em vigor a mais de 20 anos, entretanto muitas empresas ainda não a cumprem e, em 

contrapartida, se justificam dizendo que é devido a mão de obra não qualificada.  

Nesse cenário, é de suma importância que as empresas atuem conforme a legislação, 

pois no mercado atual não é mais aceito, práticas que favoreçam a exclusão dessas pessoas. As 

empresas devem dar igual oportunidade de acesso, pois “o que deve ser buscado pela empresa 

é a pessoa e não a deficiência. As Pessoas com Deficiência têm o direito de ser respeitadas, 

sejam quais forem a natureza e a severidade de sua deficiência”. (CARTILHA QUEBRANDO 

BARREIRAS, 2012) 

” [...] As políticas de cotas têm um sentido de igualdade, que não é o da igualdade 

formal, mas material a fim de se realizar, através de ponderações, a distribuição de bens sociais, 

tratando desigualmente os que se encontram em posições desiguais” (CASTRO APUD 

BOSCHETTI, 2009). 

5. Dificuldade de inclusão no mercado  

No Brasil, esta obrigatoriedade legal não é cumprida na sua plenitude. As empresas têm 

contratado PcD’s para cumprirem suas cotas e acabam fazendo exclusão por deficiência, ou 

seja, se concentram apenas em contratar um tipo de deficiência ou deficiências consideradas 

“leves”. Tal prática é considerada um ato discriminatório, pois a finalidade da legislação é 

garantir o acesso ao trabalho a todas as categorias de deficiência (Quebrando Barreiras 

Acessibilidade em Prática, 2012)    

A inclusão no mercado de trabalho é um direito constituído por lei, independentemente 

do tipo de deficiência e do grau de comprometimento que sejam apresentados. Porém devido à 

falta de informação e conhecimento de grande parte da população, ocorrem inúmeros casos de 

discriminação e exclusão das PcD’s, pois não há conscientização dos direitos humanos. Para 

Sassaki (1997), na inclusão as pessoas com deficiência e a sociedade devem buscar, em 

parceria, equacionar problemas e efetivar a equiparação de oportunidades para todos. Na 

integração, às pessoas com deficiência precisam superar as barreiras atitudinais, físicas e 



 

programáticas existentes para se integrar na sociedade, focando em conscientizar as empresas 

que além das cotas, existem de fato pessoas capacitadas para concorrer a cargos de forma 

igualitária. 

"Os problemas das pessoas com deficiência não estão tanto nelas, tanto quanto estão na 

sociedade" (SASSAKI, 1997).  

6. Metodologia  

A metodologia aplicada no presente artigo se deu após uma análise do mercado de 

trabalho, onde foi constatado previamente que havia certo “tabu” quando o assunto se tratava 

de pessoas com deficiências. 

Como estratégia de pesquisa, utilizou-se o estudo de caso, caracterizado por ser uma 

investigação empírica que pesquisa fenômenos dentro de seu contexto real e permite descrever 

e interpretar a complexidade de um caso concreto (MARTINS e THÓPHILO, 2007). 

Tivemos contato com alguns PcD’s durante o desenvolvimento do projeto, para que 

pudéssemos absorver um pouco do seu cotidiano, sendo assim não ficando apenas no 

conhecimento teórico. Dessa forma podemos compreender e entender, mesmo que 

minimamente, o público PcD, e ter um contato mais próximo da realidade, buscando direta e 

indiretamente o conhecimento para ter uma visão analítica das pessoas com deficiência e não 

simplesmente só com conteúdo técnico. 

A importância da construção de um referencial teórico consiste em encontrar 

fundamento na discussão trazido por Severino (1996), demonstrando que para o 

desenvolvimento de qualquer tema deve haver uma extensa pesquisa bibliográfica a fim de 

embasar o mesmo. Através desse conceito podemos desenvolver nossa pesquisa de campo, no 

intuito de conhecer esse público na prática e conhecer as dificuldades que se deparam 

diariamente no mercado de trabalho. 

Para (MARCONI, 1990) a pesquisa de campo tem com o objetivo conseguir 

informações e/ou caminhos acerca de um problema, para o qual se procura uma resposta, ou de 

uma hipótese, que queira comprovar ou ainda descobrir novos fenômenos ou as relações entre 

eles. 



 

Assim sendo, foi desenvolvido um questionário com 7 questões a fim de conhecer mais 

os profissionais que atuam no mercado ou que estão em busca de uma recolocação. As 

perguntas foram simples e objetivas, com o intuito de compor um escopo e ter uma ideia real 

do que representa de fato o PcD no mercado de trabalho através do seu próprio ponto de vista. 

Com base no feedback obtido podemos traçar de forma sutil e concreta a contextualização do 

projeto, não apenas falando sobre teoria e sim transpondo para um conteúdo prático. 

Após a aplicação do questionário foi realizado uma reunião com profissionais da área 

para que pudéssemos esclarecer possíveis dúvidas e fazer uma interpretação dos resultados. A 

pesquisa foi respondida por 15 participantes, constituída por 7 homens e 8 mulheres, com idades 

entre 18 a 57 anos, que aceitaram responder o questionário arbitrariamente. 

7.  Análise e Resultados  

Baseado nas informações coletadas na pesquisa realizada, demonstraremos os 

resultados obtidos das questões de maior relevância em forma de gráficos. Segue abaixo análise:  

 

Gráfico 1 – Grau de escolaridade dos participantes da pesquisa 

O gráfico 1, demonstra a formação dos entrevistados, resultado de certa forma 

surpreendente se comparado com a teoria, pois há estudos que relatam a falta de oportunidade 

no mercado pela má formação desses profissionais. Comparando com o mercado atual a 

formação do público PcD está igualitária, proporcionando assim uma disputa equilibrada por 



 

vagas no mercado de trabalho. 

 

Gráfico 2 – Qual a situação atual? 

O gráfico 2 mostra um resultado de certa forma satisfatório de empregabilidade dos 

entrevistados. Esse número ainda está longe de ser um resultado ideal. Porém a um forte indício 

de que o mercado está se abrindo para o público, está proporcionando vagas, expandindo e 

evoluindo layouts para que os colaboradores tenham real chance de inclusão.  

 

Gráfico 3 - Nas empresas que atuou ou atua, houve oportunidade de crescimento profissional? 

Já no gráfico 3, podemos observar a visão que os entrevistados tiveram e/ou tem 

referente a sua participação no mercado de trabalho, onde a maior parte não tiveram 

oportunidade de desenvolvimento profissional, acarretando uma estagnação profissional. Este 

número embasa a nossa teoria com a prática, sinal que o mercado tem que evoluir muito para 

proporcionar oportunidades para esses profissionais. Fazer adaptações apenas em um setor da 



 

empresa, desenvolvendo um único cargo,  limita os profissionais a desenvolverem novos cargos 

e novas funções.  

8. Layout 

Com base nos layouts atuais das empresas podemos constatar que os mesmos não são 

inclusivos, não sendo capazes de atender a demanda do público PcD. De acordo com normas e 

leis, foi desenvolvido um layout que atende todas as demandas e adequações necessárias, não 

só pela obrigatoriedade em lei, mas sim pela inclusão.  

Para chegar no layout ideal foi desenvolvido um trabalho com um arquiteto especialista 

em projetos de inclusão para o público PcD. Além disso, tivemos auxílio de um grupo de PcD’s 

para que entendêssemos as dificuldades sobre a sua ótica. Seguem abaixo algumas das 

adaptações realizadas:  

 

8.1 Vagas de estacionamento para cadeirantes 

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/15), reserva de 

2% das vagas, em áreas de estacionamento público e privado. A lei os auxilia a facilitar o acesso 

em qualquer estabelecimento, a fim de promover a facilidade de locomoção. 

 

 

8.2 Sanitários Adaptados 

Sanitários adaptados atendem a quem utiliza cadeira de rodas, aparelhos ortopédicos, 

próteses e a quem precisa de apoio, como idosos, crianças, gestantes e obesos.  

Os sanitários para deficientes físicos devem ser facilmente acessados, 

localizados próximos das circulações principais e sinalizados. 

Atualmente nas empresas, os sanitários adaptados estão em locais separados. Porém de 

acordo com a ideia do presente trabalho o sanitário seria no mesmo banheiro onde pessoas “não 

PcD’s” utilizam, com o intuito de não excluir ou diferenciar as pessoas, promovendo equidade. 

 

8.3 Mesas vazadas 



 

As mesas são vazadas com o intuito de facilitar o acesso de um cadeirante, sem 

passagem de fios ou algum outro equipamento que possa interferir na sua locomoção.  

 

8.4 Piso Tátil 

O piso Tátil é utilizado em espaços públicos para orientação de deficientes visuais. São 

dois modelos: o "direcional", para orientação de percurso e o de "alerta" para avisar a mudança 

da direção ou perigo. 

A Sinalização tátil no piso para deficiente visual poderá ser do tipo alerta ou direcional, 

porém, ambas devem ter a cor contrastante com a do piso adjacente, podem ser sobrepostas ao 

piso existente ou integradas.  

9. Considerações finais.   

No presente artigo podemos constatar que muitos são os passos que podem ser dados 

em direção a uma real inclusão. Esse estudo tem o intuito de auxiliar na compreensão do 

mercado, a fim de que a política de cotas seja realmente compreendida e efetivada, que as regras 

sejam cumpridas, mas que, sobretudo estejam preparadas para incentivar e atender as demandas 

das PcD’s. Não basta apenas contratar. É de suma importância que tenham a capacidade de 

oferecer suporte para que as pessoas desenvolvam suas funções da melhor forma possível.  

A partir desse contexto, associado ao resultado do questionário aplicado que 

demonstrou a plena capacidade acadêmica, podemos compreender que as leis e a inclusão não 

estão ocorrendo de fato. Longe de ser efetiva, já que cerca de 24% da população brasileira têm 

algum tipo de deficiência e apenas uma parcela, quase mínima, está atuante no mercado de 

trabalho. 

Para avançar na questão da inclusão o tema ainda tem que ser muito debatido e analisado 

sob uma ótica qualitativa. Por esse motivo foi desenvolvido um layout de uma empresa que 

atende todas as leis. O mais importante é, de fato, promover a inclusão, pois ele foi desenvolvido 

através de um brainstorming com um grupo de PcD e profissionais da área. Todas as sugestões 

foram captadas e incluídas no projeto.  

O papel do governo e da sociedade é grande importância no tema. O papel dos 



 

governantes seriam fornecer informações sobre as deficiências, as potencialidades dessas 

pessoas, aumentar a fiscalização quanto às vias de acessibilidade em ambientes públicos, 

instituições de ensino com a aplicação de políticas educacionais inclusivas e políticas urbanas 

que favoreçam a acessibilidade em vias de acesso. A sociedade é o fator mais importante, pois 

se dá através da formação do cidadão desde a sua base. Podemos perceber que não há um 

conhecimento mínimo sobre esse assunto. 

Este artigo não teve considerações conclusivas em virtude de o assunto possuir uma 

extrema complexidade e de muitas vertentes. Considera-se que o trabalho permitiu a ampliação 

da compreensão teórica e profissional sobre o tema, promovendo reflexões com o principal 

objetivo de proporcionar a reflexão no tema, a fim de promover a conscientização do mercado 

de trabalho para uma visualização desses públicos de uma forma inclusiva. 
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