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1. RESUMO 

 

O presente trabalho aborda a importância da inclusão das pessoas 

portadoras de necessidades especiais no mercado de trabalho, pelo qual a 

necessidade de  inclusão se tornou uma exigência.  Por meio de uma pesquisa de 

campo a ser realizada nas empresas Incabrás Industria e Comércio de Móveis LTDA 

e Móveis 3B, cujo setor de desenvolvimento  é o moveleiro, situada na cidade de 

Fernandópolis (SP), o trabalho analisará o cenário  dessas organizações afim de 

demonstrar o papel que elas exercem perante os portadores  e as práticas de 

responsabilidades mediante a inclusão  e quais os benefícios que essas empresas  

e os portadores de necessidades especiais vão receber. 

 

 2. INTRODUÇÃO 

 

Globalização é sinônimo de integração que pode ser conceituada como 

um sistema recente de reorganização da economia mundial, caracterizada pela 

intensificação das relações econômicas, comerciais e culturais  (DANTAS, 2007). 

Com a globalização, as empresas vêm ganhando cada vez mais força 

para atuarem no mercado de trabalho, com as novas organizações de produção, 

vendas dos produtos e até mesmo com relação aos seus colaboradores, ou seja, 

com a capacidade de produção de cada indivíduo.(GOUNET, 1999). 

O mercado de trabalho tem uma grande capacidade de atuar na 

transformação da sociedade, atingindo diretamente nas vidas dos funcionários, suas 

famílias e na comunidade com a qual a organização se relaciona ( WALLERIUS; 

BISSANI, 2015). 

Dessa forma, entende-se que o mercado de trabalho é um meio de in-

serção do indivíduo na sociedade, de afirmação das relações interpessoais, exigindo 

ambientes  acessíveis que possibilitem a convivência entre as diversidades, defici-

ências e diferenças (LEAL; MATTOS; FONTANA, 2013). 

A ideia de inclusão originou-se a partir do reconhecimento da 

participação na escala social, visando direitos na vida, e garantia de independência 

própria, oferecendo a elas oportunidades e diversas questões envolvendo as 

mesmas ( ARANHA, 2001 ). 

Pessoas com necessidades especiais são todas aquelas que 



necessitam de um tratamento diferenciado, se enquadrando entre eles idosos, 

gestantes, e outros que necessitem de tratamento especifico (SASSAKI, 2003). 

Atualmente o número de deficientes no mercado de trabalho vem 

crescendo, porem não se sabe ao certo se estes números continuarão a crescer, 

bem como se o aumento desses profissionais é apenas pela legislação que 

determina a organização a contratar esses tipos de profissionais, ou se a população 

realmente caminha para uma sociedade inclusiva. (WALLEREIUS; BISSANI, 2015). 

Alem da motivação ética e da determinação legal, as organizações tem 

outros motivos relevantes para adotarem políticas inclusivas a pessoas portadoras 

de necessidades especiais, tais como melhorias na imagem da empresa e no seu 

ambiente organizacional, a organização também reforça o espírito de equipe dos 

seus colaboradores, fortalecendo a sinergia, tornado um ambiente agradável a 

todos. (INSTITUTO ETHOS, 2012). 

 

3 . OBJETIVOS 

 

O objetivo da pesquisa é evidenciar o cenário e a importância das 

organizações incluirem pessoas portadoras de necessidades especiais, com 

possibilidades de melhorar na qualidade de vida dessas pessoas,  quanto de forma 

positiva na imagem das organizações. 

 

4 . METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento desse trabalho científico será realizado 

inicialmente uma pesquisa bibliográfica abordando os principais temas do trabalho, 

tais como, inclusão das pessoas portadoras de necessidades especiais no mercado 

de trabalho, a globalização e seus efeitos na inclusão.  Essa forma de pesquisa de 

acordo com Gil (2002, p. 45) ”permite ao investigador a cobertura de uma gama de 

fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente“.  

O próximo passo será o desenvolvimento de uma pesquisa de campo 

nas empresas Incabrás Industria e Comercio de Móveis LTDA e a Móveis 3B, 

situada na cidade de Fernandópolis (SP). Para a coleta de dados será ultilizado 

como instrumentos: a confecção de uma entrevista que será desenvolvida com os 

gestores das empresas e o questinário com os colaboradores que possuem alguma 



necessidade especial. A entrevista e o questionário será de caráter qualitativo, cujos 

dados levantados serão analizados e interpretados para fundamentação do trabalho. 

 

5 . DESENVOLVIMENTO 

 

Inicialmente foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica sobre a 

inclusão das pessoas portadoras de necessidades especiais, a globalização e seus 

efeitos na inclusão dessas pessoas,  

Em fase de desenvolvimento o trabalho será realizado uma pesquisa 

de campo nas empresas Incabrás Industria e Comércio de Móveis LTDA e a Móveis 

3B, na cidade de Fernandópolis (SP); elaboração e aplicação de uma entrevista para 

os gestores das empresas e o questionário para os colaboradores que possuem 

alguma necessidade especial, coleta de dados; análises e interpretação dos dados e 

os resultados alcançados. 

 

6 . RESULTADOS PRELIMINARES 

 

A inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais no 

mercado de trabalho e o processo de integração no ambiente de trabalho, visando a 

participação nas diversas fases do  processo  organizacional, condições de trabalho, 

clima organizacional e adaptação no âmbito empresarial. Uma proposta de visão e 

imagem á essas empresas agregando práticas inclusivas, atendendo as exigências, 

possibilitando valores éticos e sociais. 
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