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1. RESUMO 

 A pesquisa tem por finalidade impulsionar e conscientizar sobre a contratação 

das pessoas com o Transtorno do Espectro Autista - TEA no mercado de trabalho, 

através do levantamento e estudo de artigos e reportagens que enaltecem 

características que geram o diferencial competitivo para as empresas de tecnologia, 

de modo a propiciar o aumento desses profissionais na área. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 Por ser um transtorno global que dificulta a interação social e comunicação “até 

alguns anos atrás, as pessoas com autismo eram excluídas do mercado de trabalho 

por suas dificuldades, e também além de não serem entendidas não eram percebidas 

com clareza suas dificuldades de interação”. (SILVA, 2012, p. 244) 

A produção acadêmica brasileira sobre a inclusão de pessoas com Transtorno 

do Espectro Autista no mercado de trabalho é discreta. 

Vanalli e Sanches (2015, p. 57) destacam que “certas características típicas do 

autismo, como a obsessão por assuntos específicos, a atenção aos detalhes e o hiper 

foco [...], despertaram o interesse das empresas de tecnologia pelo seu enorme 

potencial.” 

 

3. OBJETIVOS 

Realizar uma pesquisa a fim de verificar as contribuições diretas das pessoas 

portadoras do Transtorno do Espectro Autista para as empresas de tecnologia e como 

suas características peculiares ajudam no desenvolvimento de uma maior 

competitividade neste mesmo setor. 

 

4. METODOLOGIA 

Como principal fonte de pesquisa foi utilizada a internet devido à grande 

quantidade de informações, casos, histórias, matérias e conteúdo histórico do estudo 

apresentado, porém, com base bibliográfica de ideias anteriormente discutidas e 

apresentadas. “A pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a partir de 

referências teóricas publicadas em artigos, livros, dissertações e teses.” (CERVO, 

2007, p. 60) 

 

5. DESENVOLVIMENTO 



 Como destacado no Guia Prático - AUTISMO: “O autismo é um distúrbio do 

desenvolvimento humano que vem sendo estudado pela ciência [...] mas sobre o qual 

ainda permanecem, [..] divergências e grandes questões por responder”. (MELLO, 

2007, p. 11) 

O autismo em si “[...] é um distúrbio do desenvolvimento que se caracteriza por 

alterações presentes desde idade muito precoce [...], com impacto múltiplo e variável 

em [...] áreas de comunicação, interação social, aprendizado e capacidade de 

adaptação.” (MELLO, 2007, p. 16) 

A Síndrome de Asperger, em específico apresenta, “habilidades incomuns 

como cálculos de calendário, memorização de grandes sequências como mapas de 

cidades, cálculos matemáticos complexos, ouvido musical absoluto etc.” (MELLO, 

2007, p. 26). 

Essa referência “é exatamente [...] um conjunto de aptidões que as companhias 

querem aproveitar e amadurecer.” (MELO, 2016, p. 01). 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A preferência pelo tema escolhido foi em virtude da necessidade da inclusão 

do autista no mercado de trabalho. O objetivo principal, seria a disseminação do tema, 

a fim de levantar discussões, estudos e debates que destaquem os benefícios às 

empresas, como forma de maximizar a inserção do autista no âmbito organizacional. 

Numa forma de potencializar e desenvolver melhor as características dos 

autistas com a Síndrome de Asperger a “Specialist People Foundation criou a 

Specialisterne, uma "empresa social" [...] que atrai profissionais com TEA, os capacita 

na área de TI e os contrata para prestarem serviço a outras firmas.” (MELO, 2016, p. 

01) 

No Brasil, a Lei nº 12.764 de 27 de Dezembro de 2012 assegura o acesso ao 

mercado de trabalho, e os autistas com a Síndrome de Asperger iniciaram esse 

processo de inclusão nas empresas de tecnologia.  
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