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1. RESUMO 

O presente estudo propõe analisar o preparo dos profissionais de Recursos Humanos no que 

tange as práticas de recrutamento e seleção de PCDs (Pessoas com Deficiências), dentre outros objetivos. 

A pesquisa se constitui do método de estudo de casos múltiplos e coleta de dados por meio de 

entrevistas e pesquisa participante. Resultados iniciais sugerem a falta de adequação de técnicas de 

seleção particularizadas por deficiência, PCDs com baixa qualificação e desencontro de expectativas.  

2. INTRODUÇÃO 

Nos dias atuais, pensar em diversidade de uma forma plena, bem como defender sua aceitação e 

tolerância, perpassa pela abordagem de inclusão de PCDs no trabalho. As empresas desempenham um 

papel fundamental de inclusão social, além de necessitarem atender questões legais de contratações. 

Para algumas instituições, a contratação de PCDs representa estratégia organizacional e para tanto 

necessita gestores de pessoas preparados para atender a um público com especificidades, além preparar 

o ambiente organizacional para acolher os indivíduos.  

O sujeito PCD, seja qual for a categoria de deficiência que ocupe (física, auditiva, visual, mental 

ou múltipla), transita pelo impasse de acesso e acessibilidade ao mercado de trabalho, o que ultrapassa a 

barreira da legislação, aquela que possibilita o acesso ao trabalho, ou seja, permite aos PCDs a ocupação 

de vagas adaptadas às suas condições. A partir dessa abordagem e da necessidade de adaptação de 

empresas da seleção ao acolhimento destes indivíduos, é que se justifica a realização desta pesquisa.  

3. OBJETIVOS 

Quanto aos objetivos da pesquisa, se destacam as seguintes propostas: analisar como gestores 

de Recursos Humanos estão trabalhando questões de recrutamento e seleção de PCDs; descrever as 

dificuldades de PCDs para sua inserção no mercado; descrever as dificuldades de empresas para a 

contratação de PCDs; orientar meios de capacitação aos PCDs; propor às instituições adequações 

necessárias às especificidades dos PCDs em seleções e no cotidiano organizacional. Com esses propósitos 

a pesquisa, fruto de iniciação científica, busca corroborar no desenvolvimento, sensibilização e 

proximidade com o tema por parte dos estudantes, futuros profissionais de Recursos Humanos, ao 

diferenciar seus conhecimentos e preparação para lidar com o universo de PCDs nas organizações.  



4. METODOLOGIA 

Para a realização do presente estudo com proposta intervencionista, foi utilizada a abordagem 

qualitativa de pesquisa, inicialmente por meio do método de estudo de casos múltiplos para geração de 

conhecimento aprofundado (YIN, 2001) em empresas do setor privado, bem como com sujeitos PCDs, 

por meio de entrevistas semiestruturadas. Foram realizadas pesquisas participantes como outra técnica 

de coleta de dados com as mesmas instituições e PCDs. Conforme Triviños (1990), pesquisas 

participantes vinculam o foco da pesquisa ao ambiente do pesquisador e dos sujeitos envolvidos na 

pesquisa para fins de futuras orientações aos envolvidos. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Várias pesquisas que analisam as dificuldades dos PCDs para se inserir no mercado de trabalho 

têm apontado que existe falta acentuada de conhecimento em relação à capacidade de trabalho destas 

pessoas e desconhecimento do que sejam possíveis implicações de diversas deficiências (CARVALHO-

FREITAS, 2009). Episódios de discriminação de PCDs em processos seletivos ocorrem muitas vezes em 

virtude da associação de deficiência com incapacidade para o trabalho.  

A existência da Lei de Cotas para a inclusão de PCDs em empresas, conforme Vergara e Irigaray 

(2007), mostra-se uma proposta falha quanto à inclusão de pessoas uma vez que é vista como algo 

forçado e de baixo nível de aceitação enquanto política de inclusão nas empresas. Ainda na pesquisa 

realizada pelos referidos autores, foi apontado que demais colaboradores entendem a contratação de 

PCDs como um ato de caridade por parte da organização.  

Diante da lei e das necessidades de contratações, surgem os processos seletivos não 

diferenciados para PCDs, assim como processos de integração. Para Souza e Kamimura (2010) apud 

Carmo (1997), os processos de seleção de PCDs iniciam muitas vezes em órgãos que realizam cadastros e 

os repassam a empresas privadas que necessitam contratar. Sassaki (1999) argumenta que PCDs são 

contratados e colocados em espaços físicos sem maiores adaptações, não conseguindo utilizar 

equipamentos ou então são colocados longe do convívio social.   

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A apresentação e discussão dos dados obtidos inicialmente demostram que as organizações 

pesquisadas argumentam que há poucos PCDs com a qualificação necessária para o preenchimento das 

vagas (BAHIA, 2006), enquanto admitem que, em seus processos seletivos, não utilizam técnicas 



específicas para seleção de candidatos com diferentes especificidades de deficiências, tampouco são 

treinados para executar diferentes técnicas de seleção adaptadas aos PCDs. Já os PCDs, percebem que há 

poucas oportunidades e, quando das contratações, não há orientação sistemática para o 

desenvolvimento de suas atividades, havendo pouca adaptação do layout das instituições para recebe-

los (CARVALHO-FREITAS, 2009).  

Na visão das empresas, os perfis de PCDs disponíveis não atendem suas demandas quanto a 

qualificação. Os PCDs alegam que são ofertados cargos em níveis operacionais, com tarefas menos 

diversificadas ou de baixa necessidade de assessoramento (SASSAKI, 2010).  
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